
 

O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contí-

nua e sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo como unidade de coleta os estabeleci-

mentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios. A 

população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 

(hum) e 5 (cinco) salários-mínimos, cuja pessoa de referência é assalariado em sua ocupação princi-

pal e residente nas áreas urbanas das regiões; a do IPCA abrange as famílias com rendimentos men-

sais compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de 

rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões. 
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Informe Sindical - “Inflação” 

No mês de outubro de 2021 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC apresentou varia-

ção percentual acumulada em 12 meses de 11,08% (data-base nov/2021), ficando 0,30 p.p acima do resulta-

do verificado em setembro de 2021, que foi 10,78%. Em Curitiba a inflação acumulada ficou em 14,13% 

(out/2021), percentual 3,05 p.p acima do INPC Nacional. Analisando a série histórica do INPC (dez/2012 a 

out/2021), verificamos que no período de jan/2014 à mai/2016, Curitiba apresentou variações acumuladas 

superiores ao INPC Nacional, mas a partir do mês de jun/2016 há uma inversão de tendência, Curitiba co-

meça a apresentar variações inferiores ao INPC Nacional. No período de ago/2017 a nov/2018 o índice de 

Curitiba volta a ser superior ao índice nacional, já no período de dez/2018 a dez/2019 a inflação acumulada 

na capital paranaense ficou abaixo da média nacional, porém, no início de 2020 houve novamente a inversão, 

com a inflação na capital ficando acima da nacional. A partir de março de 2020, o índice acumulado de Curi-

tiba voltou a ficar novamente abaixo do nacional. No entanto, a partir de março de 2021, voltou a ficar aci-

ma do acumulado nacional. (Gráfico 01). 
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SÉRIE HISTÓRICA DO INPC E DO IPCA - out/2020 a out/2021 

MESES 

INPC IPCA 

NO NO 12 NO NO 12 

MÊS ANO MESES MÊS ANO MESES 

out/20 0,89 2,95 4,77 0,86 2,22 3,92 

nov/20 0,95 3,93 5,20 0,89 3,13 4,31 

dez/20 1,46 5,45 5,45 1,35 4,52 4,52 

jan/21 0,27 0,27 5,53 0,25 0,25 4,56 

fev/21 0,82 1,09 6,22 0,86 1,11 5,20 

mar/21 0,86 1,96 6,94 0,93 2,05 6,10 

abr/21 0,38 2,35 7,59 0,31 2,37 6,76 

mai/21 0,96 3,33 8,90 0,83 3,22 8,06 

jun/21 0,60 3,95 9,22 0,53 3,77 8,35 

jul/21 1,02 5,01 9,85 0,96 4,76 8,99 

ago/21 0,88 5,94 10,42 0,87 5,67 9,68 

set/21 1,20 7,21 10,78 1,16 6,90 10,25 

out/21 1,16 8,45 11,08 1,25 8,24 10,67 

Fonte: IBGE       
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Observando a série histórica 

(gráfico 01), temos a trajetória da inflação 

do período de dez/2012 a out/2021, nota-

se que o valor do índice local (CUR) passa 

a ser inferior ao nacional a partir de 

dez/2018, tendência que se alterou em jan 

e fev de 2020, invertendo novamente a 

partir de março de 2021. Em outubro de 

2021 o índice foi maior que o nacional, 

resultado foi influenciado principalmente 

pelas diferenças observadas nas variações 

nos grupos: Transportes (5,17 p.p), Habita-

ção (4,59 p.p), Artigos de residência 

(1,66%), Saúde e cuidados pessoais (1,51%), 

Vestuário (1,38 p.p) e Alimentos e bebidas 

(1,20 p.p). Em outubro de 2021, Curitiba 

apresentou variação mensal de 1,38%, aci-

ma do índice mensal nacional (1,16%).  

Ressalte-se que a INFLAÇÃO GERAL acumulada em 12 meses em Curitiba (14,13%) foi superior ao INPC Nacional 

(10,42%), apresentando a maior variação entre as 16 capitais pesquisadas. As maiores variações em 12 meses (nov/20 a ou-

t/21) ocorreram em Curitiba (14,13%), Vitória (12,81%), Porto Alegre (12,40%), Rio Branco (11,77%), e Campo Grande 

(11,75%); e as menores em Belém (8,39%), Aracaju (9,21%), Brasília (10,05%), Rio de Janeiro (10,19%) e Recife (10,39%).  
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Tabela 1 - Var. acumulada (%) em 12 meses por grupo - out/2021 

  Curitiba 
Porto 
Alegre 

São Pau-
lo 

Nacional 

Índice Geral 14,13 12,40 11,32 11,08 

Alimentação e Bebidas 13,01 11,92 12,34 11,81 

 - Alimentação no domicílio 14,54 12,99 13,29 13,05 

 - Alimentação fora do domicílio 7,88 8,07 9,27 7,63 

Habitação 20,59 19,04 17,10 16,00 

Artigos de residência 14,31 13,77 14,26 12,65 

Vestuário 8,79 6,64 7,92 7,41 

Transportes 22,92 22,18 16,28 17,75 

Saúde e cuidados pessoais 5,78 4,61 3,92 4,27 

Despesas Pessoais 5,13 4,67 6,26 5,08 

Educação 4,31 1,02 1,09 3,71 

Comunicação 1,55 3,17 1,70 1,42 

Fonte: IBGE         
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