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EVOLUÇÃO DO CUSTO DE VIDA EM SANTA MARIA 
JUNHO DE 2017

 
 O Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM), 
calculado pelo Laboratório de Práticas Econômicas 
(LAPE), do curso de Ciências Econômicas do Centro Uni-
versitário Franciscano (UNIFRA), apresentou deflação 
pelo segundo mês consecutivo, junho -0,15% e maio 
-0,28%. Este resultado é motivado por quedas bruscas 
no grupo transporte (subgrupo combustíveis), vestuário 
(roupas de inverno) e alimentação (itens de consumo 
sazonal como a bergamota). Enquanto a instabilidade 
política continuar a interferir no plano econômico (de-
semprego em níveis alarmantes, endividamento cres-
cente e falta de confiança dos investidores), não se des-
carta novas deflações. Nos primeiros semestre de 2017, 
a inflação na cidade registrou + 0,76% e nos últimos 12 
meses + 3,38%.

Figura 1: Variação percentual mensal do Índice do Custo de Vida de Santa
Maria (ICVSM) nos últimos seis meses.
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Grupo Peso
(%)

Índice Variação no 
mês (%)

Contribuição  
no mês (%)

Variação no 
ano (%)

Últimos 12 
meses (%)maio junho

1) Alimentação 25,12 266,51 264,17 -0,88 -0,29  0,71  1,97

2) Habitação 26,07 179,12 179,88 0,42 0,10 -1,80 2,33

3) Artigos residência 3,03 136,47 135,34 -0,83 -0,02 -1,08 2,94

4) Vestuário 5,26 212,49 210,52 -0,93 -0,05 1,36 2,67

5) Transporte 16,21 166,25 164,64 -0,97 -0,13 -0,41 1,70

6) Saúde  e Cuidados   pessoais 7,32 187,88 188,92 0,55 0,04 6,12 11,74

7) Despesas pessoais 5,75 287,60 287,61 0,00 0,00 2,80 4,60

8) Educação 2,90 245,18 244,80 -0,15 -0,01 5,11 5,96

9) Comunicação 8,34 129,26 134,31 3,91 0,21 3,27 8,56

Geral 100,00 204,09 203,79 -0,15 -0,15 0,76 3,38

Tabela 1. Variação e contribuição do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM) em junho de 2017 (base: dezembro de 2005)*.
*Valores sujeitos a retificações.

O grupo Comunicação  foi o grupo 
que mais variou dentre os nove pes-
quisados, a inflação de +3.9%  ocor-
reu devido ao aumento de 7.4% na mé-
dia dos planos de telefonia residencial.

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais  tem 
apresentado resistência a queda nos pre-
ços, com inflação registrada de +0,55% 
em junho. Neste mês, alguns itens de hi-
giene pessoal, que possuem forte peso no 
grupo devido a sua importância de con-
sumo, apresentaram alta de preços, en-
tre eles o shampoo (+6,9%), creme den-
tal (+4,8%) e o papel higiênico (+3,7%). 
As maiores quedas de preço registradas 
foram das armações de óculos (-16,7%), 
aparelho de barbear descartável (-6,8%) 
e reposição hormonal feminina (-5,1%).

O grupo Habitação  apresentou alta de 
+0,42% .  Este resultado foi motivado 
pelo alvejante (+14,0%), Bombril ou si-
milar (+13,9%) e o fósforo (+10,01%).

O grupo Despesas Pessoais  apresen-
tou estabilidade nos seus preços no mês 
de junho, registrando variação de 0,0% . 
Com contribuição muito baixa no cál-
culo do índice do grupo, os únicos itens 
que apresentaram variação nos preços fo-
ram os brinquedos de plástico (+0,7%) 

e os serviços de sapataria (+0,4%), o que 
não chegou a impactar na variação total 
do mês. Com a diminuição da inflação re-
gistrada nos últimos períodos, este gru-
po deve permanecer com preços estáveis, 
pois muitos deles são controlados pelo go-
verno e reajustados de acordo com esta.

Figura 2: Variação dos itens não-alimentícios que mais contribuíram com o ICVSM.

No grupo Transportes o aumento no índice foi 
de -0,97%. Entre os preços que aumentaram, 
destacam-se as passagens de avião, algo normal 
em um mês de férias onde a demanda é maior. 
No entanto, a queda no preço médio dos com-
bustíveis manteve a inflação do grupo baixa. 

O grupo Vestuário após alta de +0,43% no 
mês maio, em junho deflacionou em -0,93%. 
O comportamento do grupo reflete a crise 
que o setor enfrenta com a escassez do crédi-
to e aumento do número de inadimplentes.  
Baixaram os preços da calça comprida mu-
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lher (-6,6%), calçado não de plástico para mu-
lher (-5,9%) e calça comprida homens (-5,6%)

O grupo Alimentação deflacionou em -0,88% 
em junho no município de Santa Maria. Nos 
meses de abril a variação chegou em +0,46% 
e maio +0,16%. Contribuíram para este resul-
tado bergamota (-26,8%), caqui (-14,7%) e a 
laranja (-11,9%). Fora as frutas da estação, caí-
ram de preço a carne de porco (-11,9%), sal-
sichão (-11,4%) e a mortadela (-10,2%). Em 
contra partida, aumento foram verificados no 
achocolatados, farinha láctea (+18,8%), beter-
raba (+16,2), alface (+16,0%) e a manga (+16,0).

Figura 3: Variação dos itens alimentícios que mais contribuíram com o ICVSM.

Invariavelmente, o grupo Artigos de Residên-
cia tem apresentado grande oscilação de preços 
em seus itens ao longo deste ano, sejam pelas 
promoções ou pela variação cambial, porém 
o que se destaca este mês é a retração destes 
em relação ao período anterior, com queda re-
gistrada de -0,83%. Esta foi a variação mais 
significativa de preços, em prol do consumi-
dor, ocorrida neste ano no grupo. Vários itens 
importantes no cálculo do grupo sofreram re-
dução de valores, como as geladeiras (-2,0%) e 
máquinas de lavar roupas (-3,4%), produtos es-
tes com forte impacto no orçamento familiar. 
Entre os bens que apresentaram alta de preços 
temos o ferro elétrico (+22,0%), liquidificado-
res (+11,6%) e forno de micro-ondas (+2,8%).

No grupo Educação a variação calculada para 
o mês de junho ficou em -0,15%.  Esta queda 

de preços deve-se em parte a retração no con-
sumo registrado nos meses anteriores e, aos 
principais preços deste grupo sofrem atualiza-
dos anualmente e semestralmente, como por 
exemplo, as mensalidades de cursinhos e o va-
lor do crédito escolar. A maioria dos itens não 
apresentou variação em seus preços, sendo que 
o único produto que registrou queda foram os 
cadernos escolares (-4,8%). Para o próximo mês 
acredita-se na possibilidade de elevação de al-
guns preços, visto que teremos as matrículas de 
meio de ano e início do segundo semestre letivo.


