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2022

• Recife apresentou crescimento 0,97% na variação mês a mês do IPCA de Fevereiro, alinhado com a média nacional
(1,01%), a cidade se encontra próxima da mediana das capitais, com Porto Alegre (0,43%), Fortaleza (0,77) e Salvador
(0,83%) representando o polo com menor inflação e São Luís (1,33%), Rio de Janeiro (1,32%) e Curitiba (1,28%)
representando o polo com maior inflação para o mês de Fevereiro.

• Na perspectiva de variação setorial mensal, quando comparamos o mês de Fevereiro com o mês de Janeiro por setor,
podemos ver um grande crescimento do setor da Educação (6,18%) na cidade do Recife, que se equipara a média nacional
(5,61%) e a outras capitais do nordeste, provavelmente advindo do recomeço do ano escolar no mês de Fevereiro.

• Olhando por segmento, podemos perceber uma primazia dos setores de Alimentação e Bebidas (23,13%) e Transportes
(20,14%) como os maiores contribuintes para a inflação do mês, seguidos pelos setores de Habitação (14,71%) e Saúde
(13,68) num segundo escalão.

• Quando observamos a variação acumulada, vemos a cidade de Recife (10,53%) extremamente próxima a variação nacional
(10,54), a qual representou um índice historicamente alto para o mês de fevereiro, estando quase mais que o dobro do
centro da meta de inflação para 2022 (3,5%).

• Dentro do escopo da inflação dos setores no acumulado do ano, podemos notar a proeminência do Transporte (18,31%),
que vem perdendo fôlego, seguido pelos setores de Habitação (14,71%) e Artigos de Residência (14,26%) , que tem
acelerado de forma contundente nos últimos meses.
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Peso Mensal (%)
Grupos de Produtos e Serviços - Recife, Fevereiro 2022
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Variação Mensal (%)
Índice Geral e Grupos de Produtos e Serviços



Variação Mensal (%)
Índice Geral e Grupos de Produtos e Serviços



Variação Acumulada (%) 
Índice Geral e Segmentos - Fevereiro 2022

Fonte: IBGE



Variação Acumulada (%) 
Índice Geral - Janeiro 2021 a Fevereiro 2022
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Variação Acumulada (%) 
Índice Geral - Janeiro 2021 a Fevereiro 2022



Variação Acumulada Recife (%) 
Índice Geral e Segmentos - Janeiro 2021 a Fevereiro 2022




