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     São Paulo, 09 de maio de 2017 

NOTA À IMPRENSA 

 

 

 

Em abril, custo de vida diminui  
na cidade de São Paulo 

 

Em abril, o Índice do Custo de Vida do município de São Paulo diminuiu -0,18%, segundo 

cálculo do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Em 12 

meses, entre maio de 2016 e abril de 2017, a variação acumulada foi de 3,26%; e no ano, de 0,73%. 

Houve diminuição para todos os estratos de renda1: -0,15% para o estrato 1; -0,25% para o 2; 

e, -0,16% para o 3. Em 2017, as variações foram mais altas para as famílias com maiores rendas: 1º 

estrato, 0,39%; 2º estrato, 0,48%; e, 3º estrato, 0,92%. Em 12 meses, para as famílias pertencentes 

ao estrato 1, a taxa foi de 3,30%; para as do estrato 2, a variação foi de 3,17%; e, para as do estrato 

3, 3,35%.  

Houve queda nos seguintes grupos: Habitação (-1,34%), Equipamento Doméstico           

(-0,94%), Transporte (-0,65%) e Vestuário (-0,45%). Nos demais, foram registradas altas: 

Despesas Diversas (1,64%), Saúde (1,23%), Alimentação (0,13%), Educação e Leitura 

(0,10%) e Despesas Pessoais (0,03%). O grupo Recreação não variou. 

As retrações dos grupos Habitação (-1,34%) e Transporte (-0,65%) contribuíram com       

-0,39 p.p., na taxa geral e mais que compensaram as altas na Saúde (1,23%) e na Alimentação 

(0,13%), que juntas somaram 0,22 p.p.  (Tabela 1 e Gráfico 1).  

A tarifa de energia elétrica teve redução, apesar do acionamento da bandeira vermelha, isto 

porque houve devolução de valores. Em 2016, o custo da energia proveniente da termelétrica de 

Angra 3 foi incluído nas tarifas, mas a energia não chegou a ser usada. A devolução foi feita apenas 

em abril de 2017 e fez com que a tarifa mostrasse retração de -12,72%. Com isso, o subgrupo 

operação do domicílio (-2,21%) e locação, impostos e condomínio (-0,37%) tiveram queda. Já o 

subgrupo conservação do domicílio aumentou 0,23%. O grupo Habitação apresentou taxa de  

-1,34%. 

 

                                                           
1 O estrato 1 corresponde à estrutura de gastos de 1/3 das famílias mais pobres (renda média = R$ 377,49); o estrato 2 

contempla os gastos das famílias com nível intermediário de rendimento (renda média = R$ 934,17) e o 3º estrato reúne 

aquelas de maior poder aquisitivo (renda média = R$ 2.792,90). Todas as rendas médias são referentes a valores de 

1996. 
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A diminuição de –0,65% no grupo Transporte se deveu às quedas ocorridas nos preços da 

gasolina (-2,21%), diesel (-2,30%) e álcool (-4,33%). O subgrupo transporte individual diminuiu            

-1,28%. Já o subgrupo transporte coletivo aumentou 0,69%, devido ao reajuste da tarifa da 

integração do metrô (7,43%), ocorrido em meados de abril.  

A elevação de 1,23% no grupo Saúde ocorreu devido ao reajuste da assistência médica 

(0,81%) e dos medicamentos e produtos farmacêuticos (3,21%). 

Nos subgrupos da Alimentação (0,13%), foi observada alta na alimentação fora do 

domicílio (0,38%) e nos produtos in natura e semielaborados (0,22%). Foi registrada diminuição na 

indústria alimentícia (-0,15%).  

O subgrupo alimentação fora do domicílio (0,38%) apresentou elevação nos preços das 

refeições principais (0,31%) e dos lanches matinais e vespertinos (0,47%). Houve queda no 

subgrupo indústria da alimentação (-0,15%) e as taxas positivas e negativas mais expressivas foram: 

café em pó (5,57%), pão francês (0,84%), refrigerantes (-0,98%), cerveja (-1,46%), óleos de 

cozinha (-2,17%), chocolate (-4,35%), muçarela (-5,04%) e bolacha água e sal (-6,95%).  

A desagregação dos itens que compõem o subgrupo produtos in natura e semielaborados      

(0,22%), incluídos nos gastos com Alimentação (0,13%), revelou o seguinte comportamento:  

 Raízes e tubérculos (11,97%) – o aumento do preço médio da batata 

(21,82%), cebola (8,99%), alho (6,73%) e, em menor intensidade, da cenoura (0,07%) 

explicou a alta do item raízes e tubérculos. Houve queda no preço da mandioca (-9,03%), 

mandioquinha (-7,77%) e beterraba (-3,77%); 

 Legumes (9,48%) – a alta do tomate (24,74%) e do quiabo (13,58%) mais do 

que compensou as quedas dos demais legumes; 

 Aves e ovos (3,04%) – houve alta nos valores das aves (2,89%) e dos ovos 

(3,67%);  

 Carnes (1,95%) – tanto a carne bovina (2,02%) quanto a suína (0,26%) 

apresentaram elevação nos preços;  

 Leite in natura (-0,75%) – houve aumento de valor médio no leite tipo A 

(0,62%) e no tipo B (0,38%). Já o tipo C diminuiu -1,39%; 

 Grãos (-1,58%) – o preço médio do feijão aumentou 0,79% e dos outros 

grãos, 0,75%. Já o valor do arroz diminuiu -2,47%; 

 Hortaliças (-1,96%) – quase todas as hortaliças tiveram retração no valor 

médio entre março e abril, com destaque para a taxa do agrião (-7,01%), couve-flor            

(-3,88%), escarola (-3,51%) e alface (-2,08%). Couve (1,02%), cheiro verde e temperos 

(0,67%) tiveram alta de preço; e, 
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 Frutas (-7,33%) –  as variações negativas mais expressivas foram verificadas 

para a laranja (-11,86%), maracujá (-9,85%), limão (-6,98%), maçã (-5,71%) e mamão       

(-4,36%). Destaca-se a alta da manga (8,26%). 

 

 TABELA 1 
Taxas, contribuições e porcentagens por grupos e subgrupos 

Município de São Paulo – abril de 2017 

Grupos e subgrupos 
Variação 

(%) 
Contribuição 

(p.p.) 
Ponderação 

(%) 

Total Geral -0,18 -0,18 100,00 

. Alimentação 0,13 0,04 31,66 

. . In natura e semielaborados 0,22 0,03 14,06 

. . Indústria da alimentação -0,15 -0,02 10,61 

. . Fora do domicílio 0,38 0,03 6,98 

. Habitação -1,34 -0,30 22,13 

. . Locação, impostos e condomínio -0,37 -0,02 5,83 

. . Operação do domicílio -2,21 -0,28 12,83 

. . Conservação do domicílio 0,23 0,01 3,47 

. Equipamento Doméstico -0,94 -0,02 1,89 

. . Eletrodomésticos -0,10 0,00 0,83 

. . Utensílios -1,92 -0,01 0,36 

. . Móveis -1,62 -0,01 0,58 

. . Rouparia -0,52 0,00 0,12 

. Transporte -0,65 -0,09 13,74 

. . Individual -1,28 -0,12 9,34 

. . Coletivo 0,69 0,03 4,40 

. Vestuário -0,45 -0,01 1,75 

. . Roupas -0,43 0,00 0,88 

. . Calçados -0,42 0,00 0,77 

. Educação e Leitura 0,10 0,01 8,61 

. . Educação 0,11 0,01 8,17 

. . Leitura 0,00 0,00 0,43 

. Saúde 1,23 0,18 14,42 

. . Assistência médica 0,81 0,10 11,81 

. . Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,21 0,08 2,57 

. Recreação 0,00 0,00 0,96 

. . Produtos 0,10 0,00 0,43 

. . Serviços -0,08 0,00 0,53 

. Despesas Pessoais 0,03 0,00 4,43 

. . Higiene e beleza 0,04 0,00 2,01 

. . Fumo e acessórios 0,01 0,00 2,42 

. Despesas Diversas 1,64 0,01 0,43 

                         Fonte: DIEESE 
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GRÁFICO 1 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Taxas dos grupos  

Município de São Paulo – abril de 2017 
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                  Fonte: DIEESE 

 

 

Índices por estrato de renda 

Houve redução para todos os estratos de renda, entre março e abril de 2017: para as famílias 

pertencentes ao estrato 1, a taxa foi de -0,15%; para as do estrato 2, com renda intermediária, 

-0,25%, e para o 3, de maior renda, -0,16%. 

Todas as taxas de inflação diminuíram em relação ao mês anterior: no estrato 1, a diferença 

foi de -0,38 p.p.; no 2, de -0,26 p.p.; e no 3, de -0,11 p.p..  
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TABELA 2 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxa geral e por estrato de renda  

Índices 
Março/2017 

 (%) 
Abril/2017 

(%) 
Diferença 

(p.p.) 

Geral 0,01 -0,18 -0,19 

Estrato 1 0,23 -0,15 -0,38 

Estrato 2 0,01 -0,25 -0,26 

Estrato 3 -0,05 -0,16 -0,11 

                                            Fonte: DIEESE 

 
 

Resultados da inflação nas taxas por estrato 

As taxas de inflação por estrato de renda resultam da forma como as famílias distribuem os 

gastos, que variam segundo o poder aquisitivo e o comportamento dos preços de bens e serviços 

(Tabela 3 e Gráfico 2). 

 

TABELA 3 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas e contribuições: geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo – abril de 2017 

Grupos Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

 Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Total Geral                          -0,18 -0,18 -0,15 -0,15 -0,25 -0,25 -0,16 -0,16 

. Saúde                                1,23 0,18 1,65 0,18 1,44 0,18 1,09 0,18 

. Alimentação                          0,13 0,04 0,25 0,10 0,01 0,00 0,11 0,03 

. Educação 0,10 0,01 0,12 0,00 0,10 0,00 0,11 0,01 

. D. Diversas                    1,64 0,01 1,76 0,01 1,75 0,01 1,56 0,01 

. D. Pessoais                    0,03 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,06 0,00 

. Recreação                            0,00 0,00 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

. Vestuário                            -0,45 -0,01 -0,46 -0,01 -0,53 -0,01 -0,43 -0,01 

. Equipamentos -0,94 -0,02 -1,18 -0,02 -0,77 -0,02 -0,98 -0,02 

. Transporte                           -0,65 -0,09 -0,03 0,00 -0,54 -0,07 -0,79 -0,12 

. Habitação                            -1,34 -0,30 -1,75 -0,41 -1,52 -0,34 -1,13 -0,25 

Fonte: DIEESE 
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A elevação no grupo Saúde impactou da seguinte maneira para as famílias paulistanas: a 

taxa das famílias do estrato 1 foi de 1,65% e a contribuição, de 0,18 p.p.; a variação para as famílias 

do estrato 2 foi de 1,44% e o impacto, também de 0,18 p.p.; e, por fim, as do estrato 3 registraram 

1,09% e 0,18 p.p., respectivamente. O reajuste mais expressivo foi observado na assistência médica, 

que pesa proporcionalmente mais para as famílias de maior renda e nos remédios, que impactam 

mais para as de menor renda. 

O aumento da Alimentação fez com que o custo de vida das famílias do estrato 1 fosse mais 

afetado: a taxa foi de 0,25% e a contribuição, de 0,10 p.p.. Para o estrato 2, a taxa foi de 0,01% e 

não houve impacto e para o 3, de 0,11% e 0,03 p.p., respectivamente. 

Os combustíveis seguiram em queda e houve diminuição na taxa do grupo Transporte para 

todos os estratos: para o 1, a taxa foi de -0,03% e não houve contribuição; para o 2, de -0,54% e       

-0,07 p.p.; e, para o 3, de -0,79% e -0,12 p.p., respectivamente.  

A redução da tarifa de energia elétrica devido à cobrança indevida, no ano passado, pelo uso 

da Usina Angra 3, fez com que os subgrupos operação do domicílio e locação, impostos e 

condomínio diminuíssem. No grupo Habitação, a retração mais expressiva foi registrada para as 

famílias de baixa renda: -1,75% de variação e -0,41 p.p. de contribuição; seguido do estrato 2,          

-1,52% e -0,34 p.p.; e, do estrato 3, -1,13% e -0,25 p.p., respectivamente.  

 
GRÁFICO 2 

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

Município de São Paulo – abril de 2017 

0,18%

0,04%

-0,09%

-0,30%

-0,18%

-0,45%

-0,30%

-0,15%

0,00%

0,15%

0,30%

0,45%

T
o
ta

l G
e
ra

l  
  
  
  

  
 .
 S

a
ú
d
e
  
  
  
  
  
 

  
 .
 A

lim
e
n
ta

ç
ã
o
  

  
 .
 T

ra
n
s
p
o
rt

e
  
  

  
 .
 H

a
b
ita

ç
ã
o
  
  
 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Geral

 
                                    Fonte: DIEESE 



 

 

7 

 

Inflação acumulada 

Entre maio de 2016 e abril de 2017, a variação acumulada do ICV-DIEESE foi de 3,26%. 

As taxas por estrato de renda foram as seguintes: estrato 1, 3,30%; estrato 2, 3,17%; e, estrato 3, 

3,35%. 

Em 2017, o índice geral foi de 0,73%. Para as famílias pertencentes ao 1º estrato, a variação 

foi de 0,39%; para as do 2º estrato, 0,48%; e, para as do 3º, 0,92% (Tabela 4). 

Comportamento dos preços em 2017 

Taxas superiores ao índice geral, 0,73%, foram verificadas em quatro dos 10 grupos do ICV: 

Educação e Leitura (6,80%), Despesas Diversas (4,71%), Saúde (2,99%) e Despesas Pessoais 

(1,56%). Variações menores ou negativas ocorreram para: Alimentação (0,26%), Recreação 

(0,70%), Habitação (-0,36%), Equipamento Doméstico (-0,94%), Vestuário (-1,69%) e 

Transporte (-2,14%).  

O grupo Educação e Leitura registrou taxa acumulada de 6,80%. No subgrupo educação 

(7,07%) foram observadas as seguintes variações: cursos formais (8,12%), livros (6,98%), cursos 

diversos (2,67%) e artigos de papelaria (1,49%). No subgrupo leitura, o aumento foi de 1,97%. 

As despesas com animais domésticos tiveram aumento de 5,56% e os gastos com 

comunicação não variaram. Com isso, o grupo Despesas Diversas acumulou alta de 4,71%. 

A taxa acumulada do grupo Saúde foi de 2,99%. No subgrupo assistência médica (2,90%), 

houve elevação de 3,40% para os seguros e convênios médicos; 2,62% para os exames 

laboratoriais; 2,59% para as internações hospitalares e; 0,87% para as consultas médicas. No 

subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos (3,43%), os medicamentos foram reajustados em 

3,61% e os produtos farmacêuticos tiveram queda de -6,26%.  

As variações apuradas nos subgrupos das Despesas Pessoais (1,56%) foram: para fumo e 

acessórios, 1,98%, e para higiene e beleza, 1,05%. 

Comportamento dos preços nos últimos 12 meses 

Despesas Diversas (16,40%), Educação e Leitura (7,83%), Saúde (5,52%), Despesas 

Pessoais (5,46%) e Recreação (4,17%) foram os grupos do ICV que apresentaram taxas acima do 

índice geral (3,26%). Os outros cinco grupos registraram taxas acumuladas menores ou negativas: 

Alimentação (3,17%), Habitação (2,87%), Transporte (-0,51%), Vestuário (-1,17%) e 

Equipamento Doméstico (-3,29%).  
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 Despesas Diversas (16,40%) – o reajuste nos gastos com animais domésticos, nos últimos 

12 meses, foi de 17,96% e nas despesas com comunicação, 8,07%.  

 Educação e Leitura (7,83%) – a taxa anual do subgrupo educação foi de 7,93%: 8,65% 

para os cursos formais, 8,39% para os livros, 7,15% para os artigos de papelaria e 3,67% 

para os cursos diversos; no subgrupo leitura, a variação acumulada foi de 6,12%: jornais 

(6,64%) e revistas (5,91%). 

 Saúde (5,52%) – o subgrupo assistência médica variou, de maio de 2016 a abril de 2017, 

5,94%: seguros e convênios médicos, 6,56%, internações hospitalares, 5,01%, consultas 

médicas, 3,42%, e exames laboratoriais, -0,59%. No subgrupo dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos, o reajuste foi de 3,69%, com 3,81% para os medicamentos e -2,60% para os 

produtos farmacêuticos. 

 Despesas Pessoais (5,46%) – a variação acumulada verificada no subgrupo fumo e 

acessórios foi de 11,52%, devido ao reajuste de 11,50% nos cigarros; o subgrupo higiene e 

beleza registrou queda de -1,03%: -2,09% para os produtos e 4,34% para os serviços. 

 Recreação (4,17%) – enquanto a taxa acumulada dos serviços foi de 5,95%, a dos produtos 

foi de 2,05%. 
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TABELA 4 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas acumuladas por grupo e subgrupo 
Geral e por estrato de renda - Município de São Paulo 

Grupos e Variação no Ano (jan/2017 a abr/2017) (%) Variação Anual (mai/2016 a abr/2017) (%) 

subgrupos Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Total Geral 0,73 0,39 0,48 0,92 3,26 3,30 3,17 3,35 

.Alimentação 0,26 0,00 0,08 0,45 3,17 3,81 3,39 2,93 

.In natura e semielaborados -0,37 -0,79 -0,49 -0,14 -0,50 0,88 0,51 -1,76 

.Indústria da alimentação 0,25 0,46 0,20 0,20 5,97 6,82 6,05 5,57 

.Fora do domicílio 1,57 1,86 1,61 1,50 6,83 7,49 6,88 6,71 

.Habitação -0,36 -0,88 -0,54 -0,13 2,87 1,81 2,62 3,36 

.Locação, impostos e condomínio -0,08 -0,06 0,06 -0,13 1,34 0,98 1,47 1,38 

.Operação do domicílio -0,59 -1,35 -0,99 -0,11 2,97 1,32 2,39 3,97 

.Conservação do domicílio -0,02 -0,02 0,32 -0,19 5,18 6,04 5,33 4,88 

.Equipamento Doméstico  -0,94 -0,90 -0,98 -0,91 -3,29 -3,44 -3,36 -3,09 

.Eletrodomésticos -0,44 0,03 -0,51 -0,50 -1,26 -0,52 -2,07 -0,65 

.Utensílios  -3,21 -3,72 -4,26 -2,52 -7,49 -9,25 -7,78 -6,64 

.Móveis -0,33 -0,40 0,01 -0,50 -4,19 -4,59 -3,47 -4,62 

.Rouparia -0,48 -0,67 -0,76 -0,35 0,32 -0,05 -0,22 0,39 

.Transporte -2,14 -0,29 -1,25 -2,81 -0,51 0,99 0,10 -0,99 

.Individual -3,71 -3,47 -3,27 -3,89 -1,68 -3,11 -1,25 -1,70 

.Coletivo 1,30 1,00 1,30 1,53 2,03 2,67 1,79 1,84 

.Vestuário -1,69 -1,33 -1,50 -1,95 -1,17 -1,11 -0,62 -1,45 

.Roupas -2,90 -2,60 -2,62 -3,23 -4,17 -4,62 -3,82 -4,19 

.Calçados 0,20 0,26 0,00 0,36 3,01 2,96 3,03 3,13 

.Educação e Leitura 6,80 6,04 6,47 6,94 7,83 7,25 7,53 7,95 

.Educação 7,07 6,23 6,76 7,22 7,93 7,33 7,63 8,04 

.Leitura 1,97 1,21 1,92 1,97 6,12 5,04 5,87 6,18 

.Saúde 2,99 2,99 3,17 2,94 5,52 5,19 5,60 5,58 

.Assistência médica 2,90 2,75 3,08 2,89 5,94 5,89 6,23 5,89 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,43 3,47 3,49 3,35 3,69 3,82 3,73 3,63 

.Recreação 0,70 2,37 0,88 0,30 4,17 4,78 4,01 4,11 

.Produtos -1,13 -0,99 -0,74 -1,27 2,05 2,41 2,77 1,76 

.Serviços 2,22 6,43 2,17 1,58 5,95 7,58 4,99 6,03 

.Despesas Pessoais 1,56 1,48 1,52 1,63 5,46 6,35 5,80 4,99 

.Higiene e beleza 1,05 0,65 0,89 1,28 -1,03 -1,27 -1,16 -0,87 

.Fumo e acessórios 1,98 1,98 1,98 1,98 11,52 11,53 11,52 11,50 

.Despesas Diversas 4,71 5,05 5,01 4,45 16,40 16,78 16,72 16,09 

Fonte: DIEESE 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Abril de 2017 
Índice Geral 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          -0,1751% -0,1751% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,1320% 0,0418% 31,6569% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,2197% 0,0309% 14,0580% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,1484% -0,0158% 10,6145% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3815% 0,0266% 6,9844% 

   . Habitação                            -1,3404% -0,2966% 22,1285% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,3739% -0,0218% 5,8305% 

   .    . Operação do domicílio                -2,2051% -0,2829% 12,8276% 

   .    . Conservação do domicílio             0,2317% 0,0080% 3,4704% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,9399% -0,0177% 1,8868% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,0986% -0,0008% 0,8304% 

   .    . Utensílios domésticos                -1,9198% -0,0069% 0,3583% 

   .    . Móveis                               -1,6214% -0,0094% 0,5815% 

   .    . Rouparia                             -0,5215% -0,0006% 0,1166% 

   . Transporte                           -0,6492% -0,0892% 13,7414% 

   .    . Individual                           -1,2823% -0,1197% 9,3384% 

   .    . Coletivo                             0,6935% 0,0305% 4,4030% 

   . Vestuário                            -0,4515% -0,0079% 1,7458% 

   .    . Roupas                               -0,4346% -0,0038% 0,8766% 

   .    . Calçados                             -0,4165% -0,0032% 0,7688% 

   . Educação e Leitura                   0,1023% 0,0088% 8,6083% 

   .    . Educação                             0,1077% 0,0088% 8,1734% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,4348% 

   . Saúde                                1,2317% 0,1776% 14,4156% 

   .    . Assistência médica                   0,8062% 0,0952% 11,8050% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    3,2063% 0,0824% 2,5693% 

   . Recreação                            0,0001% 0,0000% 0,9579% 

   .    . Produtos                             0,0955% 0,0004% 0,4276% 

   .    . Serviços                             -0,0769% -0,0004% 0,5304% 

   . Despesas Pessoais                    0,0251% 0,0011% 4,4269% 

   .    . Higiene e beleza                     0,0422% 0,0008% 2,0055% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0110% 0,0003% 2,4213% 

   . Despesas diversas                    1,6422% 0,0071% 0,4319% 

   .    . Animais                              1,9288% 0,0071% 0,3678% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0642% 

                Fonte: DIEESE 
                * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV. 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Abril de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          -0,1517% -0,1517% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,2514% 0,1025% 40,7680% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,4230% 0,0872% 20,6207% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,0145% -0,0021% 14,8078% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3259% 0,0174% 5,3395% 

   . Habitação                            -1,7465% -0,4125% 23,6180% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,3289% -0,0178% 5,4057% 

   .    . Operação do domicílio                -2,6025% -0,3976% 15,2779% 

   .    . Conservação do domicílio             0,0989% 0,0029% 2,9344% 

   . Equipamento Doméstico              -1,1809% -0,0209% 1,7711% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,3924% -0,0033% 0,8443% 

   .    . Utensílios domésticos                -2,3475% -0,0085% 0,3624% 

   .    . Móveis                               -1,7134% -0,0079% 0,4614% 

   .    . Rouparia                             -1,1554% -0,0012% 0,1030% 

   . Transporte                           -0,0328% -0,0033% 10,0728% 

   .    . Individual                           -1,5214% -0,0433% 2,8464% 

   .    . Coletivo                             0,5535% 0,0400% 7,2263% 

   . Vestuário                            -0,4550% -0,0085% 1,8588% 

   .    . Roupas                               -0,4838% -0,0042% 0,8706% 

   .    . Calçados                             -0,3286% -0,0030% 0,9209% 

   . Educação e leitura                   0,1225% 0,0047% 3,8345% 

   .    . Educação                             0,1270% 0,0047% 3,6982% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,1363% 

   . Saúde                                1,6474% 0,1789% 10,8604% 

   .    . Assistência médica                   0,8447% 0,0613% 7,2602% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    3,2662% 0,1176% 3,6002% 

   . Recreação                            -0,0502% -0,0003% 0,5653% 

   .    . Produtos                             -0,0947% -0,0003% 0,2993% 

   .    . Serviços                             0,0000% 0,0000% 0,2660% 

   . Despesas Pessoais                    0,0065% 0,0004% 6,2380% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,0074% -0,0002% 2,3436% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0148% 0,0006% 3,8944% 

   . Despesas Diversas                    1,7587% 0,0073% 0,4132% 

   .    . Animais                              1,9288% 0,0073% 0,3767% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0364% 

             Fonte: DIEESE 
             * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV. 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Abril de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          -0,2456% -0,2456% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,0134% 0,0049% 36,5862% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,0253% 0,0045% 17,8337% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,1757% -0,0229% 13,0359% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,4076% 0,0233% 5,7166% 

   . Habitação                            -1,5209% -0,3389% 22,2807% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,2586% -0,0132% 5,1004% 

   .    . Operação do domicílio                -2,4705% -0,3395% 13,7436% 

   .    . Conservação do domicílio             0,4034% 0,0139% 3,4367% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,7675% -0,0160% 2,0880% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,0332% -0,0003% 0,9605% 

   .    . Utensílios domésticos                -1,8506% -0,0062% 0,3373% 

   .    . Móveis                               -1,3729% -0,0091% 0,6600% 

   .    . Rouparia                             -0,3088% -0,0004% 0,1301% 

   . Transporte                           -0,5409% -0,0724% 13,3822% 

   .    . Individual                           -1,5163% -0,1120% 7,3835% 

   .    . Coletivo                             0,6596% 0,0396% 5,9988% 

   . Vestuário                            -0,5303% -0,0108% 2,0448% 

   .    . Roupas                               -0,5310% -0,0050% 0,9361% 

   .    . Calçados                             -0,5434% -0,0053% 0,9821% 

   . Educação e Leitura                   0,0953% 0,0047% 4,9747% 

   .    . Educação                             0,1011% 0,0047% 4,6923% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,2825% 

   . Saúde                                1,4382% 0,1775% 12,3450% 

   .    . Assistência médica                   0,8758% 0,0816% 9,3177% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    3,2266% 0,0959% 2,9734% 

   . Recreação                            0,0113% 0,0001% 0,8027% 

   .    . Produtos                             0,1256% 0,0004% 0,3505% 

   .    . Serviços                             -0,0772% -0,0003% 0,4522% 

   . Despesas Pessoais                    -0,0118% -0,0006% 5,1600% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,0451% -0,0010% 2,1756% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0125% 0,0004% 2,9843% 

   . Despesas diversas                    1,7465% 0,0059% 0,3357% 

   .    . Animais                              1,9288% 0,0059% 0,3039% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0317% 

             Fonte: DIEESE 
             * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV. 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Abril de 2017 

Estrato 3 - Famílias com renda superior (renda média = R$ 2.792,90*) (em%) 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          -0,1603% -0,1603% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,1081% 0,0291% 26,8820% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,1294% 0,0134% 10,3772% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,1822% -0,0155% 8,5115% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3894% 0,0311% 7,9933% 

   . Habitação                            -1,1264% -0,2478% 21,9999% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,4245% -0,0266% 6,2615% 

   .    . Operação do domicílio                -1,8715% -0,2270% 12,1293% 

   .    . Conservação do domicílio             0,1603% 0,0058% 3,6091% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,9835% -0,0182% 1,8532% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,1579% -0,0012% 0,7820% 

   .    . Utensílios domésticos                -1,6399% -0,0062% 0,3783% 

   .    . Móveis                               -1,7468% -0,0101% 0,5781% 

   .    . Rouparia                             -0,6008% -0,0007% 0,1148% 

   . Transporte                           -0,7897% -0,1164% 14,7445% 

   .    . Individual                           -1,2131% -0,1423% 11,7286% 

   .    . Coletivo                             0,8568% 0,0258% 3,0159% 

   . Vestuário                            -0,4300% -0,0067% 1,5478% 

   .    . Roupas                               -0,4552% -0,0038% 0,8388% 

   .    . Calçados                             -0,3261% -0,0020% 0,6149% 

   . Educação e Leitura                   0,1102% 0,0125% 11,2981% 

   .    . Educação                             0,1162% 0,0125% 10,7229% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,5752% 

   . Saúde                                1,0855% 0,1778% 16,3835% 

   .    . Assistência médica                   0,7848% 0,1118% 14,2425% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    3,1533% 0,0661% 2,0951% 

   . Recreação                            0,0109% 0,0001% 1,1287% 

   .    . Produtos                             0,1387% 0,0007% 0,4966% 

   .    . Serviços                             -0,0895% -0,0006% 0,6321% 

   . Despesas Pessoais                    0,0602% 0,0022% 3,7070% 

   .    . Higiene e beleza                     0,1131% 0,0021% 1,8414% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0079% 0,0001% 1,8656% 

   . Despesas Diversas                    1,5570% 0,0071% 0,4552% 

   .    . Animais                              1,9288% 0,0071% 0,3675% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0877% 

                       Fonte: DIEESE 
                   * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Índice Geral 

Grupos e Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

subgrupos abr/17 
fev/2017 a 
abr/2017 

nov/2016 a 
abr/2017 

jan/2017 a 
abr/2017 

mai/2016 a 
abr/2017 

Total Geral -0,1751% -0,3082% 1,1322% 0,7307% 3,2570% 

.Alimentação 0,1320% 0,0029% -0,3759% 0,2603% 3,1686% 

.In natura e semielaborados 0,2197% 0,1397% -2,0255% -0,3696% -0,5049% 

.Indústria da alimentação -0,1484% -0,5841% 0,3346% 0,2502% 5,9669% 

.Fora do domicílio 0,3815% 0,6242% 1,9821% 1,5653% 6,8291% 

.Habitação -1,3404% -1,2457% 0,3444% -0,3617% 2,8737% 

.Locação, impostos e condomínio -0,3739% -0,0562% -0,0923% -0,0759% 1,3440% 

.Operação do domicílio -2,2051% -2,0284% 0,6659% -0,5866% 2,9676% 

.Conservação  0,2317% -0,3554% -0,0781% -0,0240% 5,1776% 

.Equipamento Doméstico  -0,9399% -1,8357% -1,9589% -0,9423% -3,2913% 

.Eletrodomésticos -0,0986% -1,3635% -1,6856% -0,4385% -1,2552% 

.Utensílios  -1,9198% -3,7594% -5,9119% -3,2144% -7,4863% 

.Móveis -1,6214% -1,5816% -0,2954% -0,3305% -4,1860% 

.Rouparia -0,5215% -0,4832% 0,5682% -0,4781% 0,3177% 

.Transporte -0,6492% -3,1496% -0,2262% -2,1396% -0,5079% 

.Individual -1,2823% -5,1516% -0,9422% -3,7104% -1,6838% 

.Coletivo 0,6935% 1,2963% 1,2963% 1,2963% 2,0296% 

.Vestuário -0,4515% -1,1198% -1,1402% -1,6866% -1,1726% 

.Roupas -0,4346% -1,5097% -3,1965% -2,9040% -4,1722% 

.Calçados -0,4165% -0,3127% 1,4684% 0,2018% 3,0076% 

.Educação e Leitura 0,1023% 0,1818% 7,0539% 6,8045% 7,8343% 

.Educação 0,1077% 0,2204% 7,2789% 7,0744% 7,9272% 

.Leitura 0,0000% -0,5406% 2,9899% 1,9674% 6,1154% 

.Saúde 1,2317% 2,7582% 3,9461% 2,9921% 5,5227% 

.Assistência médica 0,8062% 2,6667% 4,0894% 2,9041% 5,9414% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,2063% 3,2043% 3,3542% 3,4264% 3,6948% 

.Recreação 0,0001% -0,2880% 0,7416% 0,6980% 4,1712% 

.Produtos 0,0955% -0,4734% -0,6965% -1,1284% 2,0527% 

.Serviços -0,0769% -0,1379% 1,9338% 2,2228% 5,9474% 

.Despesas Pessoais 0,0251% 1,2361% 2,0980% 1,5564% 5,4602% 

.Higiene e beleza 0,0422% 0,3487% -0,9387% 1,0499% -1,0265% 

.Fumo e acessórios 0,0110% 1,9833% 4,7587% 1,9801% 11,5153% 

.Despesas Diversas 1,6422% 1,3557% 7,5308% 4,7051% 16,4031% 

.Animais 1,9288% 1,5916% 8,9353% 5,5554% 17,9607% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 8,0677% 
       Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 1 

Grupos e Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

subgrupos abr/17 
fev/2017 a 
abr/2017 

nov/2016 a 
abr/2017 

jan/2017 a 
abr/2017 

mai/2016 a 
abr/2017 

Total Geral -0,1517% -0,0912% 0,3405% 0,3887% 3,3010% 

.Alimentação 0,2514% -0,0163% -0,8356% -0,0001% 3,8081% 

.In natura e semielaborados 0,4230% 0,2032% -2,9454% -0,7923% 0,8789% 

.Indústria da alimentação -0,0145% -0,5941% 1,0423% 0,4570% 6,8220% 

.Fora do domicílio 0,3259% 0,7492% 2,5121% 1,8634% 7,4906% 

.Habitação -1,7465% -1,4119% -0,4488% -0,8841% 1,8139% 

.Locação, impostos e condomínio -0,3289% -0,0413% -0,0628% -0,0643% 0,9829% 

.Operação do domicílio -2,6025% -2,1522% -0,7035% -1,3452% 1,3184% 

.Conservação  0,0989% -0,0949% 0,1433% -0,0202% 6,0418% 

.Equipamento Doméstico  -1,1809% -1,8009% -2,5544% -0,9007% -3,4363% 

.Eletrodomésticos -0,3924% -1,4119% -1,5451% 0,0347% -0,5164% 

.Utensílios  -2,3475% -3,6799% -6,9723% -3,7224% -9,2470% 

.Móveis -1,7134% -1,2252% -1,5435% -0,4027% -4,5882% 

.Rouparia -1,1554% -0,8864% 0,9411% -0,6693% -0,0501% 

.Transporte -0,0328% -0,9520% 0,3720% -0,2867% 0,9914% 

.Individual -1,5214% -5,6773% -1,2199% -3,4740% -3,1075% 

.Coletivo 0,5535% 0,9998% 0,9998% 0,9998% 2,6668% 

.Vestuário -0,4550% -1,1722% -0,9166% -1,3349% -1,1107% 

.Roupas -0,4838% -1,9217% -3,1933% -2,6035% -4,6193% 

.Calçados -0,3286% -0,3043% 1,5052% 0,2604% 2,9623% 

.Educação e Leitura 0,1225% 0,1488% 6,1912% 6,0436% 7,2481% 

.Educação 0,1270% 0,1741% 6,3840% 6,2304% 7,3314% 

.Leitura 0,0000% -0,5321% 1,2113% 1,2113% 5,0351% 

.Saúde 1,6474% 2,8965% 3,8093% 2,9920% 5,1850% 

.Assistência médica 0,8447% 2,7218% 4,0068% 2,7494% 5,8932% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,2662% 3,2426% 3,4231% 3,4734% 3,8184% 

.Recreação -0,0502% -0,1457% 2,8033% 2,3698% 4,7831% 

.Produtos -0,0947% -0,5826% -0,0371% -0,9903% 2,4146% 

.Serviços 0,0000% 0,3501% 6,1961% 6,4311% 7,5802% 

.Despesas Pessoais 0,0065% 1,2507% 2,2587% 1,4760% 6,3481% 

.Higiene e beleza -0,0074% 0,0476% -1,6652% 0,6460% -1,2714% 

.Fumo e acessórios 0,0148% 1,9885% 4,7741% 1,9818% 11,5266% 

.Despesas Diversas 1,7587% 1,4516% 8,0981% 5,0495% 16,7810% 

.Animais 1,9288% 1,5916% 8,9353% 5,5554% 17,9607% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,6474% 
      Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 2 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

abr/17 
fev/2017 a 
abr/2017 

nov/2016 a 
abr/2017 

jan/2017 a 
abr/2017 

mai/2016 a 
abr/2017 

Total Geral -0,2456% -0,3100% 0,7688% 0,4801% 3,1712% 

.Alimentação 0,0134% -0,1108% -0,5723% 0,0777% 3,3944% 

.In natura e semielaborados 0,0253% -0,0615% -2,0812% -0,4924% 0,5064% 

.Indústria da alimentação -0,1757% -0,6313% 0,3634% 0,1974% 6,0451% 

.Fora do domicílio 0,4076% 0,9330% 2,1610% 1,6117% 6,8828% 

.Habitação -1,5209% -1,3698% 0,1141% -0,5429% 2,6219% 

.Locação, impostos e condomínio -0,2586% 0,0856% 0,1317% 0,0623% 1,4653% 

.Operação do domicílio -2,4705% -2,2319% 0,0719% -0,9903% 2,3873% 

.Conservação  0,4034% -0,0899% 0,2524% 0,3235% 5,3295% 

.Equipamento Doméstico  -0,7675% -1,8427% -1,8324% -0,9844% -3,3552% 

.Eletrodomésticos -0,0332% -1,2783% -1,8665% -0,5104% -2,0704% 

.Utensílios  -1,8506% -4,4600% -6,6943% -4,2644% -7,7825% 

.Móveis -1,3729% -1,5865% 0,5611% 0,0108% -3,4699% 

.Rouparia -0,3088% -0,3939% -0,2223% -0,7599% -0,2210% 

.Transporte -0,5409% -2,4349% 0,4698% -1,2492% 0,1041% 

.Individual -1,5163% -5,3350% -0,2112% -3,2722% -1,2541% 

.Coletivo 0,6596% 1,3021% 1,3021% 1,3021% 1,7902% 

.Vestuário -0,5303% -1,0346% -0,9012% -1,5022% -0,6241% 

.Roupas -0,5310% -1,2993% -3,1199% -2,6218% -3,8173% 

.Calçados -0,5434% -0,3760% 1,4392% 0,0023% 3,0344% 

.Educação e Leitura 0,0953% 0,1052% 6,6694% 6,4721% 7,5285% 

.Educação 0,1011% 0,1423% 6,9134% 6,7592% 7,6297% 

.Leitura 0,0000% -0,5066% 2,7707% 1,9166% 5,8737% 

.Saúde 1,4382% 2,9129% 4,0884% 3,1690% 5,5982% 

.Assistência médica 0,8758% 2,8115% 4,3330% 3,0775% 6,2261% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,2266% 3,2646% 3,4009% 3,4945% 3,7343% 

.Recreação 0,0113% -0,2302% 0,8060% 0,8808% 4,0067% 

.Produtos 0,1256% -0,4162% -0,5082% -0,7366% 2,7705% 

.Serviços -0,0772% -0,0852% 1,8507% 2,1736% 4,9878% 

.Despesas Pessoais -0,0118% 1,2719% 2,1077% 1,5205% 5,8011% 

.Higiene e beleza -0,0451% 0,3087% -1,3247% 0,8939% -1,1584% 

.Fumo e acessórios 0,0125% 1,9855% 4,7628% 1,9818% 11,5224% 

.Despesas Diversas 1,7465% 1,4416% 8,0387% 5,0136% 16,7150% 

.Animais 1,9288% 1,5916% 8,9353% 5,5554% 17,9607% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,8019% 
      Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 3 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

abr/17 
fev/2017 a 
abr/2017 

nov/2016 a 
abr/2017 

jan/2017 a 
abr/2017 

mai/2016 a 
abr/2017 

Total Geral -0,1603% -0,3819% 1,5092% 0,9232% 3,3542% 

.Alimentação 0,1081% -0,0452% -0,0529% 0,4522% 2,9301% 

.In natura e semielaborados 0,1294% -0,0612% -1,4890% -0,1412% -1,7626% 

.Indústria da alimentação -0,1822% -0,5375% -0,0141% 0,2000% 5,5654% 

.Fora do domicílio 0,3894% 0,5024% 1,8272% 1,5036% 6,7101% 

.Habitação -1,1264% -1,1189% 0,6649% -0,1265% 3,3622% 

.Locação, impostos e condomínio -0,4245% -0,1102% -0,1785% -0,1280% 1,3777% 

.Operação do domicílio -1,8715% -1,8097% 1,4077% -0,1066% 3,9705% 

.Conservação  0,1603% -0,5469% -0,2870% -0,1892% 4,8828% 

.Equipamento Doméstico  -0,9835% -1,8559% -1,8444% -0,9066% -3,0950% 

.Eletrodomésticos -0,1579% -1,3301% -1,5857% -0,5009% -0,6491% 

.Utensílios  -1,6399% -3,5486% -5,0876% -2,5189% -6,6359% 

.Móveis -1,7468% -1,7080% -0,5395% -0,4982% -4,6187% 

.Rouparia -0,6008% -0,5365% 0,9937% -0,3491% 0,3907% 

.Transporte -0,7897% -3,7921% -0,5975% -2,8088% -0,9864% 

.Individual -1,2131% -5,0991% -1,1424% -3,8881% -1,7026% 

.Coletivo 0,8568% 1,5343% 1,5343% 1,5343% 1,8400% 

.Vestuário -0,4300% -1,0925% -1,2900% -1,9465% -1,4469% 

.Roupas -0,4552% -1,4008% -3,1875% -3,2289% -4,1926% 

.Calçados -0,3261% -0,2465% 1,5784% 0,3616% 3,1327% 

.Educação e Leitura 0,1102% 0,2035% 7,1970% 6,9363% 7,9476% 

.Educação 0,1162% 0,2451% 7,4296% 7,2164% 8,0442% 

.Leitura 0,0000% -0,5624% 3,0388% 1,9679% 6,1785% 

.Saúde 1,0855% 2,6882% 3,9398% 2,9434% 5,5828% 

.Assistência médica 0,7848% 2,6276% 4,0493% 2,8903% 5,8853% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,1533% 3,1349% 3,2808% 3,3469% 3,6328% 

.Recreação 0,0109% -0,3314% 0,3496% 0,3030% 4,1053% 

.Produtos 0,1387% -0,4456% -0,8253% -1,2698% 1,7572% 

.Serviços -0,0895% -0,2411% 1,2948% 1,5773% 6,0321% 

.Despesas Pessoais 0,0602% 1,2335% 2,0832% 1,6303% 4,9931% 

.Higiene e beleza 0,1131% 0,4896% -0,4794% 1,2809% -0,8662% 

.Fumo e acessórios 0,0079% 1,9793% 4,7484% 1,9780% 11,5050% 

.Despesas Diversas 1,5570% 1,2856% 7,1187% 4,4541% 16,0899% 

.Animais 1,9288% 1,5916% 8,9353% 5,5554% 17,9607% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 8,7287% 
        Fonte: DIEESE 

 

 

 

 

 

 
 


