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São Paulo, 07 de agosto de 2007. 

NOTA À IMPRENSA 
 

Queda da eletricidade neutraliza aumento dos alimentos 

Em julho, o custo de vida no município de São Paulo apresentou deflação de 0,30%. 
Em junho, a taxa havia sido positiva (0,15%). A diferença de um mês em relação ao outro 
ficou em -0,45 pontos percentuais (pp.). O cálculo é do DIEESE, Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que realiza mensalmente a Pesquisa do Índice do 
Custo de Vida na cidade de São Paulo. 

Dois grupos de despesas pressionaram a inflação: Alimentação (1,04%) e Despesas 
Pessoais (1,40%). Juntos os dois contribuíram com 0,32 pp. no cálculo da taxa de julho. Por 
outro lado, outros dois grupos colaboraram com a queda da inflação: Habitação (-2,08%) e 
Transporte (-0,82%). Unidos, diminuíram a taxa em -0,62 pp (Tabela 1 e Gráfico 1).  

Na Alimentação, as maiores altas foram verificadas nos subgrupos dos produtos in 
natura e semi-elaborados (1,28%) e da indústria alimentícia (1,17%). 

Vale apontar as variações dos produtos in natura e semi-elaborados. Com taxas 
negativas destacam-se: 

• Frutas (-1,60%) – com alta acentuada no mamão (19,02%) e maiores quedas 
nas seguintes frutas: maracujá (-15,75%), morango (-15,44%) e laranja (-
6,19%). 

• Hortaliças (-8,02%) – este item acusou queda generalizada. As maiores foram 
observadas na couve-flor (-11,16%), no brócolis (-10,35%) e na alface (-
9,74%). 

• Legumes (-12,62%) – com baixa em todos os produtos, notadamente no tomate  
(-19,64%), quiabo (-19,24%) e abobrinha (-17,70%). 

• Raízes e Tubérculos (-7,83%) – a baixa neste item também foi geral, mas cabe 
apontar as quedas na cebola (-9,27%), batata (-8,21%) e cenoura (-6,92%). 

E com positivas: 

• Carnes (3,75%) - com alta na bovina (4,03%) e ligeira queda na suína (-
0,58%), 

• Aves e ovos (2,73%) – com variações semelhantes em todos os itens: aves 
(2,62%) e ovos (3,14%), 
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• Leite in natura (7,96%), que, sozinho, contribuiu com 0,12 pp. no cálculo da 
taxa de julho. 

TABELA 1 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas, contribuições e ponderações por grupos e subgrupos 
Município de São Paulo – julho de 2007 

 
GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO

(%) 
CONTRIBUIÇÃO

(PP.) 
PONDERAÇÃO 

(%) 

Total Geral -0,30 -0,30 100,00 
. Alimentação 1,04 0,27 25,67 
. . In-natura e semi-elaborados 1,28 0,14 10,60 
. . Indústria da Alimentação 1,17 0,12 9,90 
. . Fora do Domicílio 0,30 0,02 5,17 
. Despesas Pessoais 1,40 0,05 3,51 
. . Higiene e Beleza 0,55 0,01 2,11 
. . Fumo e Acessórios 2,67 0,04 1,40 
. Habitação -2,08 -0,48 23,09 
. . Locação,Imp. e Cond. -1,13 -0,07 6,11 
. . Operação do Domicílio -3,21 -0,44 13,63 
. . Conservação do Domicílio 0,76 0,03 3,35 
. Transporte -0,82 -0,14 16,89 
. . Individual -1,32 -0,16 12,00 
. . Coletivo 0,41 0,02 4,89 
. Vestuário -0,66 -0,02 3,12 
. . Roupas -0,84 -0,01 1,78 
. . Calçados -0,50 -0,01 1,16 

Fonte: DIEESE 

 

Nos produtos da indústria da alimentação (1,17%), os maiores aumentos 
tiveram origem nos derivados do leite (7,31%). Assim, foram verificadas altas nos 
leites longa vida (12,94%) e em pó (10,31%), nos queijos: mozarela (7,55%), prato 
(7,12%) e minas (6,05%) e nos demais derivados como leite condensado (5,96%), 
manteiga (5,20%), creme de leite (5,07%) e iogurtes (4,34%). 

Outro grupo com alta em seus valores foi o das Despesas Pessoais (1,40%), 
que teve como principal causa o reajuste do cigarro (2,73%). 

Houve queda acentuada no grupo Habitação (-2,08%): operação do domicílio  
(-3,21%) - devido à forte baixa no preço da energia elétrica (-12,66%) – e locação 
impostos e condomínio (-1,13%). 

O grupo Transporte (-0,82%) acusa baixa no subgrupo individual (-1,32%), 
conseqüência principalmente da queda no álcool (-7,38%), e alta no coletivo (0,41%), 
devido ao aumento na tarifa dos ônibus interestaduais (4,76%). 
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A queda no Vestuário (-0,66%) se deu tanto nas roupas (-0,84%) como nos 
calçados (-0,50%). 

 
GRÁFICO 1 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Taxas mensais do Índice Geral segundo os grupos 

Município de São Paulo – julho de 2007 
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Fonte: DIEESE 

Índices por estrato de renda 

Além do índice geral, o DIEESE calcula ainda mais três indicadores de inflação, 
segundo tercis de estrato de renda das famílias paulistanas. Em julho, o comportamento dos 
preços indicou deflação semelhante em todos os estratos. O estrato 1, que corresponde à 
estrutura de gastos de 1/3 das famílias mais pobres (renda média = R$ 377,49∗), apresentou 
queda de -0,28%; para o estrato 2, que contempla os gastos das famílias com nível 
intermediário de rendimento (renda média = R$ 934,17*), a taxa foi de -0,32%; enquanto para 
o estrato 3, que reúne as famílias de maior poder aquisitivo (renda média = R$ 2.792,90*), a 
deflação foi de -0,29%. 
                                                           
∗ Os níveis de rendimento referem-se aos valores definidos para junho de 1996, quando da implantação da atual 
ponderação do ICV 
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Em relação a junho, os indicadores de inflação registraram queda generalizada. Com 
diferenças maiores para o estrato 1 (-0,76 pp.), seguido do 2º estrato (-0,54 pp.) e menor 
diferença foi detectada no 3º estrato (-0,32pp.) - Tabela 2.  

TABELA 2 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxa geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo junho e julho de 2007 

 
Índices jun/07

(%) 
jul/07
(%) 

Diferença
(pp.) 

Geral 0,15 -0,30 -0,45 

Estrato 1 0,48 -0,28 -0,76 

Estrato 2 0,22 -0,32 -0,54 

Estrato 3 0,03 -0,29 -0,32 

Fonte: DIEESE 
 

A forma como as famílias distribuem seus gastos, associada às oscilações nos preços 
dos bens e serviços, resultou em impactos inflacionários relativamente semelhantes em julho, 
conforme pode ser visualizado no Gráfico 2 e nos dados da Tabela 3. 

Os reajustes no grupo Alimentação contribuíram mais no cálculo da taxa do estrato 1 
(0,40 pp.) do que nas dos demais estratos. No 2º ficou em 0,33 pp. e no 3º em 0,20 pp. Estas 
diferenças têm origem no peso que este grupo apresenta na composição das despesas 
familiares, Para o estrato 1 representa 34,27%, para o 2º, 29,93%, e para o 3º, 21,70%. 

Outro grupo com alta e com contribuições decrescentes de acordo com a renda 
familiar foi o das Despesas Pessoais: estrato 1 (0,07pp.), estrato 2 (0,06 pp.) e estrato 3 (0,04 
pp.). Esta alta deve-se ao reajuste no cigarro que prejudica mais as famílias de menores 
rendas. Para estas, o peso deste produto em suas despesas equivale a 2,31%, percentual bem 
superior ao verificado nas pertencentes ao 3º estrato (1,07%). 

A maior queda de preços se deu no grupo Habitação, devido à diminuição da tarifa de 
energia elétrica. As contribuições desta queda resultaram em maior benefício para as famílias 
de baixo poder aquisitivo, estrato 1 (-0,77pp.), e menores para os demais estratos de renda: 
estrato 2 (-0,58 pp.) e estrato 3 (-0,36 pp.). 

O grupo Transporte apresentou aumento para o estrato 1 (0,02pp.), devido ao reajuste 
do subgrupo transporte coletivo, e queda para os demais estratos, conseqüência da taxa 
negativa do transporte individual: estrato 2 (-0,12 pp.) e estrato 3 (-0,19 pp.). 
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TABELA 3 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas e contribuições geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo - julho de 2007 

 
Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3  

     Grupos Taxa 
(%) 

Contr.  
(pp) 

Taxa 
(%) 

Contr.  
(pp) 

Taxa 
(%) 

Contr.  
(pp) 

Taxa 
(%) 

Contr.  
(pp) 

Total Geral -0,30 -0,30 -0,28 -0,28 -0,32 -0,32 -0,29 -0,29

. Alimentação 1,04 0,27 1,17 0,40 1,10 0,33 0,93 0,20

. Desp.Pessoais 1,40 0,05 1,49 0,07 1,47 0,06 1,32 0,04

. Saúde 0,23 0,03 0,22 0,02 0,22 0,03 0,23 0,04

. Recreação 0,64 0,01 0,29 0,00 0,62 0,01 0,72 0,01

. Educação 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00

. Diversas -0,48 0,00 -0,51 0,00 -0,51 0,00 -0,46 0,00

. Equipamentos -0,34 -0,01 -0,41 -0,01 -0,46 -0,02 -0,26 -0,01

. Vestuário -0,66 -0,02 -0,58 -0,02 -0,60 -0,02 -0,63 -0,02

. Transporte -0,82 -0,14 0,18 0,02 -0,73 -0,12 -1,01 -0,19

. Habitação -2,08 -0,48 -2,94 -0,77 -2,46 -0,58 -1,64 -0,36

Fonte: DIEESE 
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GRÁFICO 2 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Contribuições para o índice geral e por estrato de renda 

Município de São Paulo – julho de 2007 
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Fonte: DIEESE 
 
 

Inflação Acumulada 

Nos últimos 12 meses (entre agosto de 2006 e julho último), o ICV-DIEESE acumula 
alta de 4,33 %. Nos primeiros sete meses deste ano (de janeiro a julho), a taxa é de 2,31%,  

As taxas mensais, de janeiro a julho de 2006, comparadas a igual período de 2007, 
revelam níveis superiores em praticamente todos os meses de 2007, exceção de março 
(0,25%), quando a taxa foi inferior à de mar/06 (0,52%) e à de jul/07 (-0,30%), período que 
acusou maior deflação do o mesmo mês em 2006 (-0,14%) – Tabela 4.  

As taxas anuais de 2006, compreendidas entre janeiro e maio, apesar de elevadas, 
revelam comportamento acentuadamente decrescente. No restante dos meses, estas taxas se 
mantêm em patamares baixos, com pequenas oscilações. O ano de 2006 termina com inflação 
de 2,57%. 
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Em 2007, as taxas anuais acusam comportamento diferente de igual período de 2006, 
ou seja, estas se mostram crescentes ao longo deste ano, com ligeira queda em março e julho. 
(Gráfico 3)  
 

TABELA 4 
Índice do Custo de Vida - (ICV-DIEESE) 

Taxas Mensais e Anuais 
São Paulo - jan/06 a jul/07 

 
Mês/ano Taxas  

Mensais (%)
Taxas  
Anuais (%)

jan/06 0,72 4,34 
fev/06 0,12 4,13 
mar/06 0,52 3,83 
abr/06 -0,06 3,26 
mai/06 -0,37 2,47 
jun/06 -0,21 2,44 
jul/06 -0,14 2,47 
ago/06 0,32 2,80 
set/06 0,39 2,46 
out/06 0,27 2,16 
nov/06 0,33 2,11 
dez/06 0,65 2,57 
jan/07 0,95 2,80 
fev/07 0,21 2,90 
mar/07 0,25 2,62 
abr/07 0,41 3,09 
mai/07 0,63 4,13 
jun/07 0,15 4,50 
Jul/07 -0,30 4,33 

Fonte:DIEESE 
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GRÁFICO 3 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Taxas Anuais 

São Paulo - jan/06 a jul/07 
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Fonte: DIEESE 

 

A Tabela 5 apresenta as taxas acumuladas no ano e em 12 meses para o índice geral e 
por estrato de renda, segundo os diferentes grupos e subgrupos do ICV-DIEESE. As taxas 
anuais, de agosto de 2006 a julho de 2007, com relação à renda familiar, acusaram o seguinte 
comportamento: 1º estrato, 5,12%, 2º, 4,50%, e 3º, 4,08%. As taxas deste ano foram: estrato 
1, 2,05%, estrato 2, 1,97%, e estrato 3, 2,54%. 

 Para uma inflação neste ano da ordem de 2,31%, os grupos e subgrupos com 
variações mais distintas foram: 

• Educação e Leitura (5,29%) - Com forte reajuste em ambos os subgrupos: 
educação (5,35%) e leitura (4,32%), 

• Alimentação (5,28%) – Com alta generalizada em todos os subgrupos: 
produtos in natura e semi-elaborados (5,79%); indústria alimentícia (5,41%) e 
alimentação fora do domicílio (4,02%), 

• Despesas Pessoais (3,73%) – Com reajustes semelhantes em seus subgrupos: 
higiene e beleza (3,35%) e fumo e acessórios (4,30%), 

• Vestuário (-1,92%) – Com deflação nas roupas (-3,46%) e pequena variação 
nos calçados (0,40%), 

• Equipamentos (-1,33%) – Com queda generalizada e semelhante em todos os 
subgrupos, 

• Transporte (0,71%) – Os seus subgrupos acusaram taxas pequenas neste ano: 
individual (0,64%) e coletivo (0,88%). 
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Nos últimos 12 meses, de agosto de 2006 a julho de 2007, a taxa acumulada de 
inflação é de 4,33%. Os grupos e subgrupos com taxas distintas da anual foram: 

• Alimentação (9,60%) – Todos os subgrupos apresentaram fortes reajustes. O 
mais marcante foi o dos produtos in natura e semi-elaborados (14,23%), 
seguido da alimentação fora do domicílio (7,13%) e da indústria alimentícia 
(6,26%), 

• Despesas Pessoais (7,96%) – Com diferentes aumentos: subgrupo fumo e 
acessórios, 14,30%, e menor alta na higiene e limpeza, 4,04%, 

• Educação e Leitura (5,38%) – O subgrupo da educação (5,65%) acusou 
reajuste significativo e o da leitura, pequena alta (1,46%),  

• Transporte (3,27%) – Neste grupo, apesar de acusar taxa inferior ao índice 
geral, os subgrupos apresentaram variações muito distintas: individual, -
0,89%, e coletivo, 14,91%,  

• Equipamentos (-2,92%) – Os subgrupos eletrodomésticos (-5,03%) e rouparia       
(-5,52%) apresentaram fortes quedas. Já os utensílios (-1,76%) e móveis 
(0,60%) acusaram menores variações, 

• Vestuário (-2,82%) – Com deflação acentuada nas roupas (-4,85%) e 
estabilidade de preços nos calçados (0,15%). 



 
 

 

10

 
TABELA 5 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Taxas acumuladas no ano e em 12 meses por grupo e subgrupo 

Geral e por estrato de renda - Município de São Paulo 
 

VARIAÇÃO NO ANO (%)  
( JAN/2007 A JUL/2007 ) 

VARIAÇÃO ANUAL (%)  
( AGO/2006 A JUL/2007 ) 

GRUPOS E 
SUBGRUPOS 

GERAL ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

GERAL ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

TOTAL GERAL 2,31  2,05 1,97 2,54 4,33 5,12 4,50 4,08 

.ALIMENTAÇÃO 5,28  5,54 5,30 5,21 9,60 10,01 9,69 9,40 

.In-natura e semi-elab. 5,79  6,69 5,59 5,56 14,23 14,77 13,83 14,30 

.Indústria da Alimentação 5,41  4,66 5,39 5,75 6,26 5,61 6,15 6,60 

.Fora do Domicílio 4,02  3,94 4,12 4,02 7,13 7,13 7,26 7,10 

.HABITAÇÃO 0,07  -1,78 -0,95 1,08 1,46 0,10 0,67 2,24 

.Locação,Imp.e Condom. 2,09  1,01 1,04 2,77 4,17 3,24 3,29 4,74 

.Operação do Domicílio -1,50  -3,46 -2,56 -0,28 -0,23 -1,50 -0,94 0,64 

.Conservação  2,84  2,31 2,99 2,90 3,48 2,96 3,58 3,55 

.EQUIPAMENTOS  -1,33  -1,02 -1,59 -1,29 -2,92 -1,83 -3,78 -2,72 

.Eletrodomésticos -1,25  -0,74 -1,65 -1,32 -5,03 -2,97 -6,29 -4,80 

.Utensílios  -1,18  -1,72 -0,67 -1,05 -1,76 -0,97 -1,26 -2,07 

.Móveis -1,54  -1,42 -1,60 -1,55 0,60 0,83 0,40 0,57 

.Rouparia -1,23  0,16 -2,78 -0,25 -5,52 -5,28 -6,19 -5,07 

.TRANSPORTE 0,71  0,79 0,21 0,90 3,27 8,09 4,95 2,02 

.Individual 0,64  -0,12 -0,05 0,89 -0,89 -1,84 -1,73 -0,58 

.Coletivo 0,88  1,18 0,58 0,94 14,91 12,96 15,87 15,39 

.VESTUÁRIO -1,92  -1,58 -1,46 -2,15 -2,82 -2,41 -2,35 -3,17 

.Roupas -3,46  -3,16 -2,87 -3,60 -4,85 -4,62 -4,46 -5,05 

.Calçados 0,40  0,47 0,34 0,43 0,15 0,31 0,27 0,03 

.EDUCAÇÃO E LEITURA 5,29  4,32 4,88 5,42 5,38 4,83 5,10 5,47 

.Educação 5,35  4,67 5,00 5,47 5,65 5,09 5,39 5,74 

.Leitura 4,32  -2,83 3,22 4,70 1,46 -0,50 1,24 1,54 

.SAÚDE 2,64  2,57 2,56 2,68 3,58 3,26 3,32 3,71 

.Assistência Médica 2,94  3,04 3,03 2,90 3,99 3,85 3,86 4,03 

.Medicam.e Prod.Farmac. 1,41  1,71 1,29 1,34 1,86 2,21 1,78 1,74 

.RECREAÇÃO 1,29  0,74 1,27 1,45 1,93 0,73 1,73 2,22 

.Produtos -0,58  -0,42 -0,99 -0,45 -0,16 -0,65 -0,89 0,17 

.Serviços 4,76  3,31 5,22 4,84 5,81 3,81 6,38 5,92 

.DESPESAS PESSOAIS 3,73  3,88 3,96 3,53 7,96 8,67 8,44 7,47 

.Higiene e Beleza 3,35  3,53 3,71 3,09 4,04 4,09 4,31 3,86 

.Fumo  e Acessórios 4,30  4,26 4,29 4,32 14,30 14,15 14,30 14,38 

.DESPESAS DIVERSAS 5,90  4,11 4,22 7,09 6,60 4,83 4,94 7,76 

 
Fonte: DIEESE 
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Análise do grupo Alimentação 
 

O aumento verificado em 2007, com relação aos alimentos, sugeriu uma análise das 
variações de preços ocorridas nos anos de 2005, 2006 e nos sete primeiros meses de 2007 nos 
subgrupos, itens e produtos que compõem este grupo. 

A intenção deste estudo é analisar se as alterações nos preços destes bens, em 2007, se 
devem à recomposição de perdas passadas ou se são reajustes de outra natureza (Tabela 6). 
 

TABELA 6 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas anuais de 2005 e 2006 e Variações em 2007 
Geral, grupo, subgrupos e itens da Alimentação - Município de São Paulo 

 
GRUPO, SUBGRUPO E ITEM. JAN/05 

A DEZ/05
(%)

JAN/06 
A DEZ/06

(%)

JAN/07  
A JUL/07 

(%) 

JAN/05  
A JUL/07 

(%) 
Total Geral 4,54 2,57 2,31 9,71 

Alimentação 3,14 1,39 5,28 10,10 
In natura e semi-elaborados 3,06 -0,05 5,79 8,98 
Hortifrutas 12,53 -5,59 5,25 11,82 
Grãos -11,92 10,42 -0,71 -3,43 
Carnes 1,87 1,65 1,43 5,03 
Aves e Ovos -1,39 -1,48 9,89 6,77 
Peixes e Frutos do Mar 5,07 0,38 -1,67 3,70 
Leite in natura 3,36 0,88 22,18 27,39 
Indústria da Alimentação 1,73 0,36 5,41 7,62 
Massas, Biscoitos e Farinhas -1,13 -3,74 3,31 -1,68 
Panificação 0,18 3,75 0,24 4,18 
Café e Chá 20,45 -5,98 12,82 27,77 
Carnes e Peixes 0,09 -4,55 2,88 -1,71 
Derivados do Leite -1,14 -1,58 20,96 17,69 
Óleos e Gorduras -14,63 4,59 1,15 -9,68 
Condimentos e Enlatados 4,34 -1,39 3,96 6,96 
Doces, Açúcar e Conservas 3,55 5,51 -0,83 8,35 
Alimentos Prontos  7,36 3,49 4,17 15,74 
Bebidas 6,68 2,08 4,12 13,38 
Fora do Domicílio 6,31 6,57 4,02 17,85 
Refeições Principais 5,41 6,68 3,87 16,81 
Lanches  7,59 6,41 4,22 19,31 

  
     Fonte: DIEESE 

 

 

A inflação nestes 31 meses acumulou taxa de 9,71% e o grupo Alimentação (10,10%) 
acusou variação semelhante ao índice geral. Porém, uma análise do comportamento dos 
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preços dos componentes deste grupo mostrou taxas distintas, não só entre os produtos, mas 
também ao longo deste período. 

O grupo Alimentação, em 2005 (3,14%) e 2006 (1,39%), apresentou taxas inferiores 
ao índice geral, com diferenças de -1,40 pp. e -1,18 pp., respectivamente. Neste ano, o 
comportamento se inverteu para uma inflação da ordem de 2,31%. Os alimentos subiram 
5,28%, com diferença de 2,97 pp., recompondo, de certa forma, as perdas ocorridas em anos 
anteriores. 

Entre os subgrupos que compõem a alimentação, a inflação acumulada neste período 
foi menor que a taxa geral (9,71%) para os produtos in natura e semi-elaborados (8,98%) e 
para os da indústria alimentícia (7,62%). A alimentação fora do domicílio (17,85%) acusou 
reajuste bem superior. 

A análise dos subgrupos, itens e produtos que compõem a Alimentação apresentou os 
seguintes comportamentos de preços: 

Produtos in-natura e semi-elaborados (8,98%) 

As taxas anuais deste subgrupo revelam valores menores em 2005 (3,06%) e 2006           
(-0,05%) diante da inflação geral destes anos. Porém, em 2007 (5,79%), observa-se uma 
recomposição das perdas dos anos anteriores em inúmeros bens. Estes reajustes não se deram 
de forma homogênea. Alguns produtos tiveram seus preços realinhados, enquanto outros 
aumentaram bem acima da inflação ou não conseguiram recompor as perdas, conforme as 
observações dos itens abaixo: 

• Leite in natura (27,39%) - Este produto acusou acentuada alta de preço em 
2007 (22,18%). Em parte compensando os baixos reajustes praticados em 2005 
(3,36%) e em 2006 (0,88%) e também devido à diminuição da oferta deste bem 
no mercado interno. 

• Raízes e Tubérculos (22,62%) – O comportamento dos preços, em 2005 
(25,74%) e 2006 (-29,13%), foi bastante distinto, com taxas extremamente 
altas e baixas. Em 2007, os aumentos voltaram a ocorrer de forma acentuada 
(37,60%). Entre os produtos com maiores reajustes neste período observam-se: 
cebola (38,54%), beterraba (35,80%), cenoura (24,90%) e batata (21,52%). 
Uma análise desagregada pelos anos revela que há uma alternância de taxas 
altas e baixas entre os anos estudados. Assim, a cebola, que em 2005 (22,26%) 
acusou taxa elevada, seguida, no ano seguinte, 2006 (-35,63%) de queda 
acentuada, voltou a subir em 2007 (76,04%). Comportamento semelhante é 
observado na batata e na cenoura. 

• Hortaliças (20,38%) – Estes produtos em 2005 (4,60%) e em 2006 (4,67%) 
acusaram taxas semelhantes, porém em 2007 (9,95%) tiveram aumento bem 
acima da inflação. 
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• Legumes (15,93%) - As oscilações de preços foram distintas entre os anos: 
com alta em 2005 (23,10%), seguida de queda em 2006 (-10,02%) e taxa 
acentuada em 2007 (4,67%). Pode-se afirmar que, neste período, praticamente, 
todos os legumes acusaram taxas elevadas, exceto o tomate (1,70%). 

• Aves e Ovos (6,77%) – Neste item, as aves (2,35%) variaram bem menos que 
os ovos (27,79%). O aumento das aves (6,03%), em 2007, em parte está 
compensando as perdas inflacionárias dos anos anteriores: 2005 (-2,78%) e 
2006 (-0,71%). Os ovos (27,60%), neste ano, foram reajustados de forma 
marcante, embora em 2006 tenha havido deflação em seus valores (-4,84%). 

• Carnes (5,03%) – A carne bovina apresentou taxas semelhantes em 2005 
(2,15%), 2006 (2,36%) e 2007 (1,59%), acumulando no período um reajuste de 
6,23%. A suína (-10,99%) apontou deflação de preço em todos os anos: 2005 (-
1,94%), 2006 (-8,24%) e 2007 (-1,08%). 

• Grãos (-3,43%) – Com alta acentuada no feijão (10,22%) e deflação no arroz       
(-7,83%). O feijão que em 2005 (-4,56%) e 2006 (-1,06%) acusou queda em 
seus valores, em 2007 (16,72%) recompôs seus preços com alta marcante. No 
arroz observa-se queda em 2005 (-15,20%), compensada pela alta em 2006 
(15,72%). No entanto, em 2007 (-6,07%), a baixa do valor do produto anula os 
ganhos do ano anterior. 

Produtos da indústria alimentícia (7,62%) 

Este subgrupo ao longo destes anos apresentou taxas menores que a inflação 
em 2005 (1,73%) e 2006 (0,36%). Neste ano a variação de seus preços situa-se bem 
acima do índice geral (5,41%). Os produtos com maiores e menores oscilações de 
valores neste período foram: 

• Derivados do leite (17,69%) - Este item apresentou deflação em 2005 (-1,14%) 
e 2006 (-1,58%) e acentuada alta em 2007 (20,96%). Entre os produtos com 
maiores taxas neste período estão leite longa vida (44,90%), queijo prato 
(31,09%), requeijão (20,47%) e leite em pó (19,24%). 

• Café e chá (27,77%) - Com taxa elevada no café (30,05%) e deflação no chá        
(-6,25%). 

• Massas, biscoitos e farinhas (-1,68%) – Com queda marcante na farinha de 
mandioca (-19,54%), massas frescas (-11,23%) e massas secas (-10,72%). 

• Óleos e gorduras (-9,68%) - Com quedas acentuadas em ambos os itens: óleos     
(-7,06%) e gorduras (-18,34%). 
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Alimentação fora do domicílio (17,85%) 

Neste subgrupo os aumentos se deram acima da inflação em todos os anos: 2005 
(6,31%), 2006 (6,57%) e 2007 (4,02%). As taxas de seus itens pouco diferiram: refeição 
principal (16,81%) e lanches (19,31%). 

O que se depreende deste levantamento é que, em 2007, os alimentos, de um modo 
geral, recompuseram suas perdas inflacionárias dos anos anteriores, principalmente nos 
produtos in natura e semi-elaborados e nos da indústria alimentícia. Os aumentos praticados 
pelos restaurantes e lanchonetes, ao longo deste período, foram constantes e acentuados, não 
justificando maiores altas para os próximos meses.  

Os bens, que apresentaram um comportamento que sugere recomposição de perdas 
passadas, foram: leite e seus derivados; aves e feijão. Outros itens e produtos acumularam 
taxas inferiores à inflação do período analisado e podem vir a apresentar futuras altas em seus 
valores. Entre esses produtos destacam-se carnes bovina e suína, arroz; massas, biscoitos e 
farinhas, e óleos e gorduras. 

Variações de preços de alguns bens neste período também podem ser resultado das 
oscilações de valores no comércio internacional e na cotação do dólar. Os produtos que 
podem sofrer essa interferência são derivados do trigo, café, açúcar, arroz, óleos e azeites, 
entre outros. 

Alguns alimentos in natura, cuja produção é sazonal, poderão vir a alterar suas taxas 
nos próximos meses, como: raízes e tubérculos, hortaliças, frutas e legumes. 
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Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV DIEESE 

Julho de 2007 
Índice Geral 

 
DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL                          -0,2970% -0,2970% 100,0000% 
   . ALIMENTAÇÃO                          1,0397% 0,2668% 25,6658% 
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 1,2780% 0,1354% 10,5978% 
   .    . Indústria da Alimentação             1,1704% 0,1158% 9,8963% 
   .    . Alimentação Fora do Domicílio        0,3011% 0,0156% 5,1717% 
   . HABITAÇÃO                            -2,0815% -0,4805% 23,0860% 
   .    . Locação, Impostos e Condomínio        -1,1278% -0,0689% 6,1062% 
   .    . Operação do Domicílio                -3,2079% -0,4372% 13,6303% 
   .    . Conservação do Domicílio             0,7642% 0,0256% 3,3495% 
   . EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS              -0,3353% -0,0125% 3,7203% 
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos      -0,3247% -0,0059% 1,8265% 
   .    . Utensílios Domésticos                0,3979% 0,0021% 0,5238% 
   .    . Móveis                               -0,7158% -0,0083% 1,1549% 
   .    . Rouparia                             -0,1677% -0,0004% 0,2152% 
   . TRANSPORTE                           -0,8216% -0,1388% 16,8892% 
   .    . Individual                           -1,3249% -0,1590% 12,0012% 
   .    . Coletivo                             0,4143% 0,0203% 4,8879% 
   . VESTUÁRIO                            -0,6561% -0,0205% 3,1212% 
   .    . Roupas                               -0,8381% -0,0149% 1,7820% 
   .    . Calçados                             -0,5007% -0,0058% 1,1603% 
   . EDUCAÇÃO E LEITURA                   -0,0041% -0,0003% 7,7328% 
   .    . Educação                             -0,0044% -0,0003% 7,2526% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,4803% 
   . SAÚDE                                0,2272% 0,0329% 14,4979% 
   .    . Assistência Médica                   0,2619% 0,0305% 11,6315% 
   .    . Medicamentos e Prod. Farmacêuticos    0,0741% 0,0021% 2,8214% 
   . RECREAÇÃO                            0,6407% 0,0088% 1,3697% 
   .    . Produtos                             0,0150% 0,0001% 0,8772% 
   .    . Serviços                             1,7552% 0,0086% 0,4925% 
   . DESPESAS PESSOAIS                    1,3959% 0,0489% 3,5052% 
   .    . Higiene e Beleza                     0,5494% 0,0116% 2,1062% 
   .    . Fumo  e Acessórios                   2,6702% 0,0374% 1,3990% 
   . DESPESAS DIVERSAS                    -0,4816% -0,0020% 0,4119% 
   .    . Animais                              -0,5954% -0,0020% 0,3331% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0788% 

Fonte: DIEESE  
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Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV DIEESE 
Julho de 2007 

Estrato 1 - Famílias com renda inferior (Renda média = R$ 377,49) 
 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL                          -0,2800% -0,2800% 100,0000% 
   . ALIMENTAÇÃO                          1,1731% 0,4020% 34,2678% 
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 1,5034% 0,2468% 16,4156% 
   .    . Indústria da Alimentação             1,0468% 0,1449% 13,8447% 
   .    . Alimentação Fora do Domicílio        0,2565% 0,0103% 4,0076% 
   . HABITAÇÃO                            -2,9422% -0,7665% 26,0533% 
   .    . Locação,Impostos e Condomínio        -1,3427% -0,0828% 6,1685% 
   .    . Operação do Domicílio                -4,1596% -0,7088% 17,0391% 
   .    . Conservação do Domicílio             0,8803% 0,0250% 2,8456% 
   . EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS              -0,4102% -0,0146% 3,5541% 
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos      -0,3591% -0,0068% 1,8914% 
   .    . Utensílios Domésticos                0,5411% 0,0030% 0,5453% 
   .    . Móveis                               -1,1076% -0,0103% 0,9294% 
   .    . Rouparia                             -0,2359% -0,0004% 0,1880% 
   . TRANSPORTE                           0,1832% 0,0214% 11,6897% 
   .    . Individual                           -1,5610% -0,0554% 3,5514% 
   .    . Coletivo                             0,9444% 0,0769% 8,1384% 
   . VESTUÁRIO                            -0,5807% -0,0197% 3,4009% 
   .    . Roupas                               -0,7841% -0,0143% 1,8275% 
   .    . Calçados                             -0,4074% -0,0058% 1,4297% 
   .    . Educação                             -0,0068% -0,0002% 3,5407% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,1607% 
   . SAÚDE                                0,2182% 0,0246% 11,2853% 
   .    . Assistência Médica                   0,2644% 0,0193% 7,2910% 
   .    . Medicamentos e Prod. Farmacêuticos    0,1339% 0,0053% 3,9943% 
   . RECREAÇÃO                            0,2896% 0,0022% 0,7521% 
   .    . Produtos                             -0,1710% -0,0009% 0,5152% 
   .    . Serviços                             1,2912% 0,0031% 0,2369% 
   . DESPESAS PESSOAIS                    1,4944% 0,0730% 4,8857% 
   .    . Higiene e Beleza                     0,4677% 0,0120% 2,5754% 
   .    . Fumo e Acessórios                   2,6389% 0,0610% 2,3104% 
   . DESPESAS DIVERSAS                    -0,5140% -0,0021% 0,4096% 
   .    . Animais                              -0,5954% -0,0021% 0,3536% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0560% 

Fonte: DIEESE 
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Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV DIEESE 
Julho de 2007 

Estrato 2- Famílias com renda intermediária (Renda média = R$ 934,17) 
 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL                          -0,3230% -0,3230% 100,0000% 
   . ALIMENTAÇÃO                          1,0967% 0,3283% 29,9313% 
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 1,2194% 0,1666% 13,6610% 
   .    . Indústria da Alimentação             1,1980% 0,1452% 12,1161% 
   .    . Alimentação Fora do Domicílio        0,3979% 0,0165% 4,1542% 
   . HABITAÇÃO                            -2,4615% -0,5839% 23,7223% 
   .    . Locação, Impostos e Condomínio        -1,2448% -0,0703% 5,6457% 
   .    . Operação do Domicílio                -3,6502% -0,5409% 14,8179% 
   .    . Conservação do Domicílio             0,8361% 0,0272% 3,2587% 
   . EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS              -0,4585% -0,0198% 4,3193% 
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos      -0,5564% -0,0126% 2,2648% 
   .    . Utensílios Domésticos                0,2233% 0,0011% 0,4820% 
   .    . Móveis                               -0,5816% -0,0077% 1,3165% 
   .    . Rouparia                             -0,2427% -0,0006% 0,2560% 
   . TRANSPORTE                           -0,7337% -0,1168% 15,9260% 
   .    . Individual                           -1,4512% -0,1352% 9,3195% 
   .    . Coletivo                             0,2784% 0,0184% 6,6065% 
   . VESTUÁRIO                            -0,6035% -0,0212% 3,5180% 
   .    . Roupas                               -0,7822% -0,0145% 1,8484% 
   .    . Calçados                             -0,4751% -0,0069% 1,4588% 
   . EDUCAÇÃO E LEITURA                   -0,0135% -0,0006% 4,5765% 
   .    . Educação                             -0,0145% -0,0006% 4,2634% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,3131% 
   . SAÚDE                                0,2156% 0,0270% 12,5335% 
   .    . Assistência Médica                   0,2672% 0,0246% 9,1899% 
   .    . Medicamentos e Prod. Farmacêuticos    0,0597% 0,0020% 3,2850% 
   . RECREAÇÃO                            0,6196% 0,0071% 1,1505% 
   .    . Produtos                             -0,0817% -0,0006% 0,7218% 
   .    . Serviços                             1,7999% 0,0077% 0,4288% 
   . DESPESAS PESSOAIS                    1,4674% 0,0586% 3,9966% 
   .    . Higiene e Beleza                     0,5569% 0,0127% 2,2738% 
   .    . Fumo  e Acessórios                   2,6692% 0,0460% 1,7227% 
   . DESPESAS DIVERSAS                    -0,5094% -0,0017% 0,3260% 
   .    . Animais                              -0,5954% -0,0017% 0,2790% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0471% 

Fonte: DIEESE 
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Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Julho de 2007 

Estrato 3 - Famílias com renda superior (Renda Média = R$ 2.792,90) 
 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL                          -0,2912% -0,2912% 100,0000% 
   . ALIMENTAÇÃO                          0,9264% 0,2010% 21,6976% 
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 1,1255% 0,0881% 7,8262% 
   .    . Indústria da Alimentação             1,2099% 0,0963% 7,9557% 
   .    . Alimentação Fora do Domicílio        0,2818% 0,0167% 5,9157% 
   . HABITAÇÃO                            -1,6429% -0,3649% 22,2133% 
   .    . Locação,Impostos e Condomínio        -1,0312% -0,0648% 6,2884% 
   .    . Operação do Domicílio                -2,6167% -0,3252% 12,4265% 
   .    . Conservação do Domicílio             0,7166% 0,0251% 3,4983% 
   . EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS              -0,2580% -0,0091% 3,5288% 
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos      -0,1812% -0,0030% 1,6388% 
   .    . Utensílios Domésticos                0,4075% 0,0022% 0,5435% 
   .    . Móveis                               -0,7222% -0,0082% 1,1412% 
   .    . Rouparia                             -0,0528% -0,0001% 0,2053% 
   . TRANSPORTE                           -1,0148% -0,1872% 18,4424% 
   .    . Individual                           -1,2793% -0,1929% 15,0785% 
   .    . Coletivo                             0,1709% 0,0057% 3,3639% 
   . VESTUÁRIO                            -0,6340% -0,0178% 2,8033% 
   .    . Roupas                               -0,7574% -0,0129% 1,7056% 
   .    . Calçados                             -0,5506% -0,0051% 0,9288% 
   . EDUCAÇÃO E LEITURA                   -0,0015% -0,0002% 10,0088% 
   .    . Educação                             -0,0016% -0,0002% 9,3834% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,6254% 
   . SAÚDE                                0,2332% 0,0379% 16,2732% 
   .    . Assistência Médica                   0,2601% 0,0362% 13,9354% 
   .    . Medicamentos e Prod. Farmacêuticos    0,0553% 0,0013% 2,2881% 
   . RECREAÇÃO                            0,7166% 0,0117% 1,6283% 
   .    . Produtos                             0,0742% 0,0008% 1,0316% 
   .    . Serviços                             1,8272% 0,0109% 0,5967% 
   . DESPESAS PESSOAIS                    1,3246% 0,0393% 2,9685% 
   .    . Higiene e Beleza                     0,5588% 0,0106% 1,9001% 
   .    . Fumo  e Acessórios                   2,6864% 0,0287% 1,0684% 
   . DESPESAS DIVERSAS                    -0,4580% -0,0020% 0,4357% 
   .    . Animais                              -0,5954% -0,0020% 0,3352% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,1006% 

Fonte: DIEESE 
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Variação acumuladas dos itens que compõem o ICV-DIEESE 
Índice Geral 

 
GRUPOS E MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL 
SUBGRUPOS JUL/07 MAI/2007 A 

JUL/2007 
FEV/2007 A 
JUL/2007 

JAN/2007 A 
JUL/2007 

AGO/2006 A 
JUL/2007 

TOTAL GERAL -0,2970% 0,4787% 1,3529% 2,3146% 4,3271% 
.ALIMENTAÇÃO 1,0397% 2,1945% 4,0349% 5,2839% 9,6043% 
.In natura e semi-elab. 1,2780% 1,3768% 3,7977% 5,7909% 14,2347% 
.Indústria da Alimentação 1,1704% 3,5779% 4,7234% 5,4062% 6,2559% 
.Fora do Domicílio 0,3011% 1,2739% 3,2131% 4,0188% 7,1347% 
.HABITAÇÃO -2,0815% 0,0500% 0,0534% 0,0727% 1,4551% 
.Locação,Imp.e Condom. -1,1278% 2,7291% 2,3670% 2,0932% 4,1709% 
.Operação do Domicílio -3,2079% -1,6883% -1,5875% -1,4960% -0,2331% 
.Conservação  0,7642% 2,3491% 2,5937% 2,8352% 3,4752% 
.EQUIPAMENTOS  -0,3353% -1,2895% -1,5644% -1,3263% -2,9201% 
.Eletrodomésticos -0,3247% -1,7107% -1,3003% -1,2465% -5,0311% 
.Utensílios  0,3979% -0,3859% -1,6495% -1,1750% -1,7568% 
.Móveis -0,7158% -1,4049% -2,0665% -1,5386% 0,6036% 
.Rouparia -0,1677% 0,7607% -0,8896% -1,2344% -5,5227% 
.TRANSPORTE -0,8216% -1,6049% -0,6243% 0,7100% 3,2693% 
.Individual -1,3249% -2,4183% -1,0792% 0,6396% -0,8910% 
.Coletivo 0,4143% 0,4143% 0,4908% 0,8802% 14,9071% 
.VESTUÁRIO -0,6561% -0,5635% -1,5115% -1,9207% -2,8153% 
.Roupas -0,8381% -1,3431% -2,5852% -3,4567% -4,8509% 
.Calçados -0,5007% 0,5486% 0,0463% 0,4024% 0,1509% 
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,0041% 0,2418% 0,3051% 5,2900% 5,3808% 
.Educação -0,0044% 0,2295% 0,2784% 5,3549% 5,6515% 
.Leitura 0,0000% 0,4281% 0,7104% 4,3196% 1,4566% 
.SAÚDE 0,2272% 0,8475% 2,5026% 2,6371% 3,5758% 
.Assistência Médica 0,2619% 0,8022% 2,8311% 2,9405% 3,9859% 
.Medicam.e Prod. Farmac. 0,0741% 1,0190% 1,1705% 1,4076% 1,8614% 
.RECREAÇÃO 0,6407% 0,7269% 0,8614% 1,2931% 1,9265% 
.Produtos 0,0150% -0,6388% -1,1616% -0,5844% -0,1641% 
.Serviços 1,7552% 3,2108% 4,6099% 4,7568% 5,8056% 
.DESPESAS PESSOAIS 1,3959% 2,5507% 3,1949% 3,7320% 7,9555% 
.Higiene e Beleza 0,5494% 1,3779% 2,4145% 3,3529% 4,0370% 
.Fumo e Acessórios 2,6702% 4,3300% 4,3670% 4,2957% 14,3025% 
.DESPESAS DIVERSAS -0,4816% 1,7260% 6,3993% 5,9001% 6,5953% 
.Animais -0,5954% 2,1453% 3,7772% 3,1898% 4,0082% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 19,0462% 19,0462% 19,0462% 

Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens que compõem o ICV-DIEESE 
Estrato 1 

 
GRUPOS E MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL 
SUBGRUPOS JUL/07 MAI/2007 A 

JUL/2007 
FEV/2007 A 
JUL/2007 

JAN/2007 A 
JUL/2007 

AGO/2006 A 
JUL/2007 

TOTAL GERAL -0,2800% 0,5807% 1,4089% 2,0501% 5,1165% 
.ALIMENTAÇÃO 1,1731% 2,4902% 4,4255% 5,5365% 10,0104% 
.In natura e semi-elaborado 1,5034% 2,3333% 5,1905% 6,6861% 14,7706% 
.Indústria da Alimentação 1,0468% 3,0129% 3,8733% 4,6551% 5,6085% 
.Fora do Domicílio 0,2565% 1,3445% 3,2231% 3,9402% 7,1337% 
.HABITAÇÃO -2,9422% -1,7135% -1,8131% -1,7841% 0,0959% 
.Locação, Imp.e Condom. -1,3427% 1,9785% 1,3727% 1,0109% 3,2371% 
.Operação do Domicílio -4,1596% -3,7183% -3,6130% -3,4591% -1,5032% 
.Conservação  0,8803% 2,5636% 2,2356% 2,3120% 2,9631% 
.EQUIPAMENTOS  -0,4102% -1,5161% -1,4151% -1,0227% -1,8290% 
.Eletrodomésticos -0,3591% -1,5831% -1,1275% -0,7389% -2,9677% 
.Utensílios  0,5411% -1,3254% -2,2514% -1,7218% -0,9731% 
.Móveis -1,1076% -1,9945% -1,8135% -1,4200% 0,8266% 
.Rouparia -0,2359% 1,0192% 0,1528% 0,1587% -5,2805% 
.TRANSPORTE 0,1832% -0,1395% 0,1688% 0,7904% 8,0936% 
.Individual -1,5610% -2,5972% -1,7041% -0,1168% -1,8447% 
.Coletivo 0,9444% 0,9444% 0,9877% 1,1815% 12,9607% 
.VESTUÁRIO -0,5807% -0,2625% -1,3460% -1,5753% -2,4146% 
.Roupas -0,7841% -1,0168% -2,4526% -3,1606% -4,6156% 
.Calçados -0,4074% 0,5911% -0,0150% 0,4726% 0,3108% 
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,0065% 0,2307% 0,3074% 4,3163% 4,8309% 
.Educação -0,0068% 0,2233% 0,3726% 4,6658% 5,0864% 
.Leitura 0,0000% 0,3958% -1,1058% -2,8272% -0,4975% 
.SAÚDE 0,2182% 0,8577% 2,4176% 2,5661% 3,2612% 
.Assistência Médica 0,2644% 0,7112% 2,9631% 3,0426% 3,8480% 
.Medicam. e Prod.Farmac. 0,1339% 1,1265% 1,4351% 1,7063% 2,2059% 
.RECREAÇÃO 0,2896% 0,3021% 0,3080% 0,7363% 0,7254% 
.Produtos -0,1710% -0,4486% -0,9409% -0,4212% -0,6527% 
.Serviços 1,2912% 1,9501% 3,0943% 3,3102% 3,8121% 
.DESPESAS PESSOAIS 1,4944% 2,8970% 3,3704% 3,8753% 8,6695% 
.Higiene e Beleza 0,4677% 1,6268% 2,4692% 3,5275% 4,0862% 
.Fumo e Acessórios 2,6389% 4,3198% 4,3719% 4,2574% 14,1543% 
.DESPESAS DIVERSAS -0,5140% 1,8452% 4,6297% 4,1143% 4,8321% 
.Animais -0,5954% 2,1453% 3,7772% 3,1898% 4,0082% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 10,3198% 10,3198% 10,3198% 

Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens que compõem o ICV-DIEESE 
Estrato 2 

 
GRUPOS E MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL 
SUBGRUPOS JUL/07 MAI/2007 A 

JUL/2007 
FEV/2007 A 
JUL/2007 

JAN/2007 A 
JUL/2007 

AGO/2006 A 
JUL/2007 

TOTAL GERAL -0,3230% 0,3514% 1,1791% 1,9678% 4,5049% 
.ALIMENTAÇÃO 1,0967% 2,1906% 4,0166% 5,3044% 9,6896% 
.In natura e semi-elab. 1,2194% 1,2635% 3,6760% 5,5921% 13,8342% 
.Indústria da Alimentação 1,1980% 3,5839% 4,6599% 5,3871% 6,1472% 
.Fora do Domicílio 0,3979% 1,2598% 3,2750% 4,1235% 7,2648% 
.HABITAÇÃO -2,4615% -0,9710% -0,9794% -0,9508% 0,6740% 
.Locação, Imp. e Condom. -1,2448% 1,9053% 1,3796% 1,0371% 3,2867% 
.Operação do Domicílio -3,6502% -2,7710% -2,6643% -2,5568% -0,9445% 
.Conservação  0,8361% 2,3606% 2,6894% 2,9861% 3,5807% 
.EQUIPAMENTOS  -0,4585% -1,4055% -1,7163% -1,5924% -3,7798% 
.Eletrodomésticos -0,5564% -2,0471% -1,5919% -1,6468% -6,2891% 
.Utensílios  0,2233% 0,1886% -0,9767% -0,6739% -1,2608% 
.Móveis -0,5816% -1,1619% -2,1091% -1,5998% 0,4045% 
.Rouparia -0,2427% 0,1014% -2,1768% -2,7827% -6,1916% 
.TRANSPORTE -0,7337% -1,4593% -0,8475% 0,2146% 4,9522% 
.Individual -1,4512% -2,6758% -1,6854% -0,0503% -1,7284% 
.Coletivo 0,2784% 0,2784% 0,3380% 0,5840% 15,8726% 
.VESTUÁRIO -0,6035% -0,5426% -1,1759% -1,4601% -2,3529% 
.Roupas -0,7822% -1,3765% -2,0597% -2,8727% -4,4636% 
.Calçados -0,4751% 0,5047% -0,0731% 0,3387% 0,2661% 
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,0135% 0,2861% 0,3237% 4,8796% 5,0970% 
.Educação -0,0145% 0,2785% 0,3147% 5,0040% 5,3921% 
.Leitura 0,0000% 0,3917% 0,4498% 3,2173% 1,2385% 
.SAÚDE 0,2156% 0,8372% 2,4483% 2,5633% 3,3189% 
.Assistência Médica 0,2672% 0,7854% 2,9532% 3,0266% 3,8568% 
.Medicam. e Prod. Farmac. 0,0597% 0,9648% 1,0596% 1,2893% 1,7752% 
.RECREAÇÃO 0,6196% 0,7712% 0,8852% 1,2653% 1,7314% 
.Produtos -0,0817% -0,6944% -1,5340% -0,9892% -0,8873% 
.Serviços 1,7999% 3,2898% 5,1537% 5,2243% 6,3754% 
.DESPESAS PESSOAIS 1,4674% 2,7816% 3,4183% 3,9616% 8,4411% 
.Higiene e Beleza 0,5569% 1,6171% 2,6999% 3,7074% 4,3059% 
.Fumo e Acessórios 2,6692% 4,3273% 4,3623% 4,2923% 14,2991% 
.DESPESAS DIVERSAS -0,5094% 1,8284% 4,7352% 4,2233% 4,9363% 
.Animais -0,5954% 2,1453% 3,7772% 3,1898% 4,0082% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 10,7575% 10,7575% 10,7575% 

Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens do ICV-DIEESE 

Estrato 3 
 

GRUPOS E MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL 
SUBGRUPOS JUL/07 MAI/2007 A 

JUL/2007 
FEV/2007 A 
JUL/2007 

JAN/2007 A 
JUL/2007 

AGO/2006 A 
JUL/2007 

TOTAL GERAL -0,2912% 0,4921% 1,4143% 2,5387% 4,0847% 
.ALIMENTAÇÃO 0,9264% 2,0179% 3,8651% 5,2090% 9,4024% 
.In natura e semi-elab. 1,1255% 0,7799% 3,0642% 5,5615% 14,2994% 
.Indústria da Alimentação 1,2099% 3,8264% 5,1552% 5,7531% 6,6032% 
.Fora do Domicílio 0,2818% 1,2835% 3,2162% 4,0192% 7,0975% 
.HABITAÇÃO -1,6429% 1,0244% 1,0656% 1,0774% 2,2446% 
.Locação, Imp. e Condom. -1,0312% 3,2331% 2,9961% 2,7712% 4,7430% 
.Operação do Domicílio -2,6167% -0,4351% -0,3411% -0,2819% 0,6416% 
.Conservação  0,7166% 2,3083% 2,6430% 2,8989% 3,5459% 
.EQUIPAMENTOS  -0,2580% -1,2100% -1,5794% -1,2879% -2,7234% 
.Eletrodomésticos -0,1812% -1,6704% -1,4025% -1,3160% -4,7969% 
.Utensílios  0,4075% -0,1952% -1,5525% -1,0535% -2,0720% 
.Móveis -0,7222% -1,4464% -2,1030% -1,5453% 0,5667% 
.Rouparia -0,0528% 1,1710% -0,1334% -0,2517% -5,0669% 
.TRANSPORTE -1,0148% -1,8940% -0,6574% 0,9031% 2,0234% 
.Individual -1,2793% -2,3497% -0,8687% 0,8950% -0,5833% 
.Coletivo 0,1709% 0,1709% 0,2861% 0,9387% 15,3890% 
.VESTUÁRIO -0,6340% -0,6913% -1,6458% -2,1494% -3,1658% 
.Roupas -0,7574% -1,4526% -2,6847% -3,5998% -5,0466% 
.Calçados -0,5506% 0,5802% 0,1312% 0,4330% 0,0268% 
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,0015% 0,2394% 0,3094% 5,4235% 5,4679% 
.Educação -0,0016% 0,2258% 0,2765% 5,4715% 5,7401% 
.Leitura 0,0000% 0,4411% 0,8023% 4,7045% 1,5440% 
.SAÚDE 0,2332% 0,8466% 2,5408% 2,6792% 3,7135% 
.Assistência Médica 0,2601% 0,8198% 2,7806% 2,9031% 4,0311% 
.Medicam. e Prod. Farmac. 0,0553% 0,9879% 1,1033% 1,3387% 1,7448% 
.RECREAÇÃO 0,7166% 0,8107% 0,9920% 1,4482% 2,2244% 
.Produtos 0,0742% -0,6232% -1,0515% -0,4498% 0,1697% 
.Serviços 1,8272% 3,3447% 4,6648% 4,8447% 5,9158% 
.DESPESAS PESSOAIS 1,3246% 2,2977% 2,9982% 3,5344% 7,4676% 
.Higiene e Beleza 0,5588% 1,1621% 2,2277% 3,0904% 3,8640% 
.Fumo e Acessórios 2,6864% 4,3372% 4,3679% 4,3165% 14,3785% 
.DESPESAS DIVERSAS -0,4580% 1,6397% 7,5704% 7,0852% 7,7609% 
.Animais -0,5954% 2,1453% 3,7772% 3,1898% 4,0082% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 22,3914% 22,3914% 22,3914% 

Fonte: DIEESE 


