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Fonte: IBGE 

  Resumo dos Resultados 

 A variação de preços apurada pelo IPP indicou inflação de 0,46% em junho/20, 

ante inflação de 0,81% no mês anterior. O IPP de igual período de 2019 variou          

-1,18%. A variação acumulada do IPP está em 3,73% no ano e em 6,69% em 12 

meses.  

 Os destaques dentre as pressões de baixa em relação ao mês anterior vieram dos 

setores: Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (de 4,51% 

para -4,25%); Produtos de madeira (de 2,39% para -3,84%); e Preparação de couros 

e  artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (de -0,08% para -5,82%);   

 Os destaques dentre as pressões de alta em relação ao mês anterior vieram dos 

setores: Coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (de -5,76% 

para 17,07%); Bebidas (de -1,61% para 2,11%); e Produtos de minerais não-

metálicos (de -0,3% para 2,46%);   

 No acumulado do ano, os principais destaques vêm dos setores: Coque, de 

produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (de 11,23% para -25,38%);      

Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal (de 3,36% para 0,31%); Celulose, papel e produtos de papel (de         

-6,07% para 11,96%); e Produtos de madeira (de -2,67% para 14,48%). 
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  Evolução do IPP 

Variação (%) mensal 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2018 0,44 0,30 0,94 1,44 2,63 2,12 1,07 0,82 2,45 -0,60 -1,68 -1,23

2019 -0,46 0,15 1,13 1,13 1,14 -1,18 -1,19 0,56 1,11 0,87 0,69 0,80

2020 0,10 0,58 1,78 -0,05 0,81 0,46
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  Setores do IPP 

Variação (%) mensal 

SETORES PESO

mai/20 jun/20

Indústria de transformação 0,81 0,46

Fabricação de produtos alimentícios 16,7 2,32 -0,79

Fabricação de bebidas 2,7 -1,61 2,11

Fabricação de produtos do fumo 0,7 -3,93 -6,08

Fabricação de produtos têxteis 1,9 4,14 -0,17

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1,2 -0,62 -1,06

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, art 1,6 -0,08 -5,82

Fabricação de produtos de madeira 1,0 2,39 -3,84

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 3,3 0,58 -1,14

Impressão e reprodução de gravações 0,6 -0,78 0,41

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 11,1 -5,76 17,07

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cos 1,5 1,54 0,40

Fabricação de outros produtos químicos 9,6 -0,12 -1,80

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 2,1 1,63 1,73

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 3,6 -0,06 0,69

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 2,6 -0,30 2,46

Metalurgia 8,8 0,99 -3,21

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamen 3,2 0,81 0,51

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrôni 4,1 2,74 0,00

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3,0 2,62 -0,07

Fabricação de máquinas e equipamentos 4,8 1,19 0,80

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 12,9 1,75 -0,56

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veíc 2,1 4,51 -4,25

Fabricação de móveis 1,0 0,38 0,41

VARIAÇÃO (%)
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  Setores do IPP 

Variação (%) acumulado no ano 

SETORES

mai/20 jun/20

Indústria de transformação 3,25 3,73

Fabricação de produtos alimentícios 8,84 7,98

Fabricação de bebidas -2,32 -0,26

Fabricação de produtos do fumo 11,14 4,38

Fabricação de produtos têxteis 8,03 7,85

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1,86 0,78

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, art 16,48 9,70

Fabricação de produtos de madeira 19,05 14,48

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 13,26 11,96

Impressão e reprodução de gravações 1,15 1,57

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de -36,26 -25,38

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cos -0,09 0,31

Fabricação de outros produtos químicos 8,75 6,79

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 4,64 6,45

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 3,66 4,37

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1,73 4,24

Metalurgia 18,20 14,41

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamen 5,65 6,19

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrôni 13,07 13,07

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 7,25 7,18

Fabricação de máquinas e equipamentos 4,75 5,59

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 5,13 4,54

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veíc 22,94 17,71

Fabricação de móveis 2,68 3,10

VARIAÇÃO (%)
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  Setores do IPP 

Variação (%) acumulado em 12 meses 

SETORES

mai/20 jun/20

Indústria de transformação 4,95 6,69

Fabricação de produtos alimentícios 17,42 17,38

Fabricação de bebidas -0,64 1,27

Fabricação de produtos do fumo 9,62 6,04

Fabricação de produtos têxteis 8,34 8,27

Confecção de artigos do vestuário e acessórios -2,05 -1,26

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, art 11,23 8,71

Fabricação de produtos de madeira 18,05 15,00

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2,15 5,90

Impressão e reprodução de gravações -1,00 0,51

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de -36,02 -19,25

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cos 1,93 0,74

Fabricação de outros produtos químicos 4,96 2,40

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 7,03 6,34

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 4,67 5,56

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 3,16 5,86

Metalurgia 14,85 10,72

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamen 8,66 9,20

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrôni 16,50 16,49

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 9,74 9,82

Fabricação de máquinas e equipamentos 6,92 8,22

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 7,43 6,76

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veíc 27,09 23,98

Fabricação de móveis 1,50 2,43

VARIAÇÃO (%)



Ministério da Economia 

Para maiores informações acesse o site da Secretaria de Política Econômica: 

www.spe.fazenda.gov.br 


