
 

Carnaval mais caro para os foliões 

Os foliões irão perceber que os preços de produtos e serviços estão um pouco mais caros neste 

carnaval. A média da inflação dos itens mais consumidos na festa ficou em 5,32% entre fevereiro 

de 2017 e janeiro deste ano, acima dos 3,22% da inflação do período, segundo o IPC/FGV, 

medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). A alta no 

carnaval foi puxada pelo preço dos combustíveis, que acelerou nos últimos 12 meses: a gasolina 

subiu 13,61%, enquanto o GNV aumentou 9,61% e o etanol 4,02%.  

Para quem for pegar a estrada ou curtir o carnaval de rua, a boa notícia é que o preço das bebidas 

compradas no supermercado ajudou a esfriar o aumento dos outros itens. Bebidas destiladas 

(0,02%), cerveja (0,47%) e refrigerantes e água mineral (1,55%) não tiveram aumento real, 

ficando abaixo da inflação do período, assim como as refeições em bares e restaurantes, que 

tiveram alta de 3,15%. 

“O calor não deve espantar os foliões, principalmente os que optarem por levar o isopor ou a 

bolsa térmica. Os preços das bebidas compradas nos supermercados, ou nos bares e 

restaurantes, subiram menos que a inflação. Até mesmo refrigerantes e água mineral 

consumidos fora de casa tiveram alta menor que o IPC/FGV, ficando em 2,97%. Na contramão   

estão as “outras bebidas alcoólicas”, cujos preços subiram mais que o dobro da inflação, 

registrando alta de 7,45%”, explica o economista André Braz, responsável pelo levantamento e 

coordenador do IPC do FGV IBRE. 

Já hotéis, passagens aéreas, excursões e tarifas de ônibus urbanos aceleram, em média, 

menos que no ano passado. Para Braz, com a economia dando sinais de melhora há 

espaço para aumento nos preços este ano.  

“Esperamos que em 2018 a atividade fique mais aquecida. Nesse ambiente, os preços 

dos serviços tendem a avançar mais. Contudo, nada que ameace a meta de inflação, que 

continua em 4,5%. Por enquanto, a nossa expectativa é que o IPC suba algo em torno de 

3,8% este ano”, analisou o economista.  

 Var.% acumulada 

  
 fev/15 a Jan/16 

(últimos 12 meses) 
 fev/16 a Jan/17 

(últimos 12 meses) 
 fev/17 a Jan/18 

(últimos 12 meses) 

IPC/FGV 10,59 5,04 3,22 

Inflação de produtos e serviços consumidos no carnaval 12,74 5,25 5,32 

          REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL (comprados no supermercado) 13,32 10,16 1,55 

          CERVEJA (comprada no supermercado) 11,07 7,80 0,47 

          BEBIDAS DESTILADAS (compradas no supermercado) 14,13 6,17 0,02 

          REFEIÇÕES EM BARES E RESTAURANTES 8,25 6,19 3,15 

          DOCES E SALGADOS 8,37 8,97 4,47 

          SANDUÍCHES 10,92 7,06 4,48 

          CAFÉ DA MANHÃ 10,32 7,14 5,99 



          SUCOS DE FRUTAS FORA DE CASA 11,09 8,36 5,10 

          CAFEZINHO 11,89 10,16 5,93 

          REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL FORA DE CASA 9,41 7,67 2,87 

          CERVEJAS E CHOPPS (em bares e restaurantes) 9,73 7,87 4,97 

          OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS (em bares e restaurantes) 13,41 2,57 7,45 

          PRESERVATIVO E LUBRIFICANTE 5,52 10,47 9,88 

          HOTEL -1,9 -2,10 -3,74 

          PASSAGEM AÉREA 17,68 15,23 5,13 

          EXCURSÃO E TOUR 13,6 -2,26 6,03 

          TARIFA DE ÔNIBUS INTERURBANO 5,26 4,87 2,62 

          ETANOL 27,05 5,58 4,02 

          GASOLINA 22,68 0,42 13,61 

          GÁS NATURAL VEICULAR 16,53 0,16 9,61 

 


