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São Paulo, 08 de agosto de 2006. 

NOTA À IMPRENSA 
 

Diminui o ritmo de queda nos preços em São Paulo 

O ritmo da queda nos preços, no município de São Paulo continua a se reduzir, 
embora o Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo DIEESE - Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – tenha registrado, em julho, a 
quarta taxa negativa consecutiva. A variação apurada no mês ficou em -0,14%, o que 
corresponde a uma deflação menor que a verificada nos meses de maio (-0,37%) e junho  
(-0,21%), em 0,23 e 0,07 ponto percentual (pp). Em abril, o primeiro mês com taxa 
negativa, o recuo foi de apenas -0,06%. 

Os grupos pesquisados pelo ICV-DIEESE apresentaram variações pequenas, com 
predomínio de queda. As principais taxas, contribuições e ponderações dos grupos e 
subgrupos do índice encontram-se na Tabela 1 e Gráfico 1. 

Depois de recuar por cinco meses,  a Alimentação subiu 0,13%, em julho, em 
conseqüência de  aumentos ocorridos, principalmente, nos produtos in natura e semi-
elaborados (0,39%); a indústria alimentícia (-0,19%) registrou pequena queda e a 
alimentação fora do domicílio (0,27%), taxa positiva. As maiores oscilações de preços se 
deram em produtos in natura e semi-elaborados tais como: 

• Frutas (4,36%) – com aumento em uva (28,08%), mamão (16,94%) e limão 
(14,31%) e recuo no morango (-16,05%) e abacaxi (-2,14%). 

• Hortaliças (-4,60%) - com queda geral, notadamente, na couve-flor (-9,54%), couve 
(-7,30%) e agrião (-6,30%). 

• Legumes (-2,16%) – aumentos foram apurados para chuchu (23,92%), vagem 
(9,21%) e berinjela (7,31%). Porém, esta alta foi compensada pelas reduções 
acentuadas do tomate (-9,93%), pimentão (-7,21%) e pepino (-4,36%), resultando 
em deflação nos legumes. 

• Grãos (2,76%) – diminuição no preço do feijão (-5,65%) e alta no arroz (6,58%). 

• Carnes (-1,06%) – caso em que houve redução tanto para a bovina (-1,07%) como a 
suína (-1,00%). 
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• Aves e ovos (-1,54%) – com deflação em ambos os itens: aves (-1,94%) e ovos  
(-0,01%). 

No caso dos produtos da indústria alimentícia (-0,19%), as variações foram muito 
pequenas, merecendo destaque apenas a queda mais acentuada no café em pó (-2,66%). Já 
o subgrupo alimentação fora do domicílio (0,27%) apresentou taxa semelhante em seus 
itens: refeição principal (0,27%) e lanches (0,28%). 

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

Taxas, contribuições e ponderações por grupo e subgrupo 
Município de São Paulo – julho de 2006 

Grupos e subgrupos Variação 
(%) 

Contribuição 
 (pp) 

Peso  
(%) 

Total Geral -0,14 -0,14 100,00 
. Alimentação 0,13 0,03 24,69 
In natura e semi-elaborados 0,39 0,04 9,78 
Indústria da alimentação -0,19 -0,02 9,87 
Alimentação fora do domicílio 0,27 0,01 5,05 
. Saúde 0,02 0,00 14,66 
Assistência médica -0,01 0,00 11,72 
Medicamentos, e produtos farmacêuticos 0,02 0,00 2,90 
. Transportes -0,05 -0,01 16,96 
Individual -0,32 -0,04 12,53 
Coletivo 0,72 0,03 4,43 
. Despesas Pessoais -0,07 0,00 3,44 
Higiene e beleza -0,10 0,00 2,13 
Fumo e acessórios -0,01 0,00 1,31 
. Equipamento  Doméstico -0,18 -0,01 4,00 
Eletrodomésticos  -0,39 -0,01 2,01 
Utensílios domésticos 0,44 0,00 0,56 
Móveis 0,08 0,00 1,19 
Rouparia -1,21 0,00 0,24 
. Vestuário -0,52 -0,02 3,35 
Roupas -0,61 -0,01 1,95 
Calçados -0,09 0,00 1,21 
. Habitação -0,58 -0,14 23,42 
Locação, impostos  e condomínio -0,65 -0,04 6,10 
Operação do domicílio -0,75 -0,10 13,92 
Conservação do domicílio 0,27 0,01 3,40 

Fonte: DIEESE 
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As despesas com Saúde (0,02%) mantiveram-se, praticamente, inalteradas: 
assistência médica (-0,01%) e medicamentos e produtos farmacêuticos (0,02%). 

Os gastos com Transportes apresentaram variação de -0,05%, resultado de queda no 
subgrupo individual (-0,32%) –  devido à baixa nos preços dos combustíveis (-0,69%) – e  
alta no transporte coletivo (0,72%), conseqüência do aumento na tarifa do ônibus 
interestadual (7,89%). 

As variações apuradas para os grupos Despesas Pessoais (-0,07%) e Equipamento 
Doméstico (-0,18%) tiveram impacto muito reduzido no cálculo do ICV, com contribuições 
de 0,00 pp e -0,01pp, respectivamente. 

 
 

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

Taxas mensais do Índice Geral segundo os grupos 
Município de São Paulo - julho de 2006 
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No Vestuário (-0,52%), seus dois subgrupos apresentaram deflação, sendo maior 
nas roupas (-0,61%) que nos calçados (-0,09%). 

O grupo com maior impacto negativo no cálculo do ICV foi a Habitação (-0,58%), 
com uma contribuição de -0,14pp. Houve recuo nas despesas com operação do domicílio  
(-0,75%), conseqüência da redução nas tarifas de eletricidade (-2,25%) e telefonia  
(-0,17%). O subgrupo locação, impostos e condomínio (-0,65%) apresentou diminuição no 
valor dos aluguéis (-1,41%). Na conservação do domicílio (0,27%), os materiais de 
construção (0,55%) foram os responsáveis pela taxa positiva, devido ao aumento nos 
materiais elétricos (3,97%). 

A análise das taxas dos grupos, subgrupos e itens permite afirmar que as variações 
foram de um modo geral pequenas e apenas os produtos sazonais registraram oscilações 
mais acentuadas, resultando em um comportamento estável dos preços no mercado 
consumidor do município de São Paulo. 

Índices por estrato de renda 

Além do índice geral, o DIEESE calcula também mais três indicadores de inflação 
segundo tercis de estratos de renda das famílias paulistanas. O estrato 1, que corresponde à 
estrutura de gastos de 1/3 das famílias mais pobres (renda média = R$ 377,49∗), registrou, 
em julho, taxa de -0,14%; para o estrato 2, que contempla os gastos das famílias com nível 
intermediário de rendimento (renda média = R$ 934,17*), a queda foi de 0,17%; e para o 
estrato 3, que reúne as famílias de maior poder aquisitivo (renda média = R$ 2.792,90*), a 
variação correspondeu a -0,13% (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 2006 
Índices Junho 

2006 
(%) 

Julho 
2006 
(%) 

Diferença 
(pp) 

Geral -0,21 -0,14 0,07 
Estrato 1 -0,27 -0,11 0,16 
Estrato 2 -0,42 -0,17 0,25 
Estrato 3 -0,10 -0,13 -0,03 

Fonte: DIEESE 

                                                           
∗ 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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Na comparação com as taxas apuradas em junho, as verificadas este mês tiveram 
variação negativa menor para os estratos 1 e 2, e ligeiramente maior para o estrato 3. 
Assim, foram observadas diferenças de 0,16 pp e 0,25 pp, respectivamente, para os dois 
primeiros estratos, enquanto para o terceiro, ficou em -0,03pp. 

A Alimentação não registrou grandes diferenças nas contribuições por estrato de 
renda. Para o estrato 1, a alta dos gêneros alimentícios aumentou o índice em 0,02pp, 
enquanto para os estratos 2 e 3, o impacto foi igual, de 0,03pp. 

No caso dos gastos com Transportes, houve impacto positivo para o cálculo da taxa 
das famílias de menor poder aquisitivo – uma vez que a alta ocorreu para transporte 
coletivo – e negativo para o 2º (-0,01pp) e 3º (-0,04pp) estratos. 

No grupo Habitação, as contribuições no cálculo das taxas por estrato de renda 
foram todas negativas. As famílias mais beneficiadas com a queda dos preços deste grupo 
foram as de menor renda, do estrato 1, para as quais a contribuição foi de -0,22pp. Para o 
estrato 2, o impacto foi de -0,17 pp e para o 3, de -0,10pp. Os impactos das variações de 
preços, no cálculo das taxas por estrato de renda, podem ser analisados pelos dados da 
Tabela 3 e visualizados no Gráfico 2. 

 

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

Taxas e contribuições:  geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo -  julho 2006 

 Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 
Grupos Taxa 

% 
Contribuição 

pp 
Taxa

% 
Contribuição

pp 
Taxa

% 
Contribuição 

pp 
Taxa

% 
Contribuição 

pp 
Total Geral                          -0,14 -0,14 -0,11 -0,11 -0,17 -0,17 -0,13 -0,13 

   . Alimentação                       0,13 0,03 0,05 0,02 0,11 0,03 0,17 0,03 
   . Despesas Diversas            3,51 0,01 3,69 0,01 3,66 0,01 3,37 0,01 
   . Saúde                                0,02 0,00 0,05 0,01 0,07 0,01 -0,01 0,00 
   . Despesas Pessoais            -0,07 0,00 -0,09 0,00 -0,09 0,00 -0,05 0,00 
   . Recreação                          -0,29 0,00 0,14 0,00 -0,25 0,00 -0,33 -0,01 
   . Equipamento Doméstico  -0,18 -0,01 -0,10 0,00 -0,28 -0,01 -0,16 -0,01 
   . Transportes                        -0,05 -0,01 0,92 0,10 -0,05 -0,01 -0,20 -0,04 
   . Educação e Leitura            -0,14 -0,01 -0,17 -0,01 -0,17 -0,01 -0,13 -0,01 
   . Vestuário                            -0,52 -0,02 -0,50 -0,02 -0,47 -0,02 -0,52 -0,02 
   . Habitação                           -0,58 -0,14 -0,81 -0,22 -0,71 -0,17 -0,44 -0,10 

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  2006 
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Fonte: DIEESE 
 

Índices acumulados 

Nos últimos doze meses – entre agosto de 2005 e julho último – a inflação, no 
município de São Paulo, acumula uma taxa de 2,47% e, nos sete primeiros meses deste ano, 
sua variação situa-se em 0,59%. 

 A série das taxas anuais de julho de 2005 a julho de 2006 (Tabela 4 e Gráfico 3) 
pode ser dividida em três períodos, segundo o seu comportamento: 

• O período compreendido entre julho e outubro de 2005 apresentou certa 
estabilidade nas taxas anuais, e situou-se em um patamar médio da ordem de 5,30%. 

• O segundo período, de outubro de 2005 a maio deste ano, caracteriza-se por quedas 
sistemáticas das taxas anuais, que passaram de 5,37%, em outubro, para 2,47%, em 
maio. 
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• De maio a julho deste ano, verifica-se novamente estabilidade das taxas anuais, 
porém, em patamar médio inferior (2,46%) ao observado no primeiro período 
analisado (5,30%). 

 
TABELA 4 

Índice do Custo de Vida 
(ICV-DIEESE) 

Taxas Mensais e Anuais 
São Paulo jul/05 a jul/06 

Mês/ano Taxas 
mensais 
% 

Taxa 
anuais 
% 

jul/05 -0,17 5,61 

ago/05 0,00 4,89 

set/05 0,72 5,34 

out/05 0,57 5,37 

nov/05 0,38 4,90 

dez/05 0,19 4,54 

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 
Fonte: DIEESE 
 

 
GRÁFICO 3 

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

São Paulo julho de 2005 a julho de 2006 
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Fonte: DIEESE 

Apesar da taxa anual baixa, o comportamento dos preços por grupo e subgrupo do ICV 
DIEESE não apresentou variação homogênea. Para uma taxa anual de 2,47%, as variações por 
grupo do ICV situam-se de 7,78% (Transportes) a -3,88 % (Equipamento Doméstico), como 
mostra a Tabela 5. 

A elevada taxa dos Transportes (7,78%) deveu-se, exclusivamente, ao aumento do 
transporte individual (11,25%) dado que o coletivo (-0,87%) apresentou pequena variação 
negativa. No individual, chamam atenção os aumentos ocorridos nos combustíveis (16,36%); 
seguro obrigatório (36,69%) e IPVA (10,03%). 

A alta do grupo Educação e Leitura (5,79%) ocorreu tanto no subgrupo educação (5,75%) 
como em leitura (6,36%). Na Saúde (5,18%), as taxas anuais dos subgrupos também foram 
semelhantes: assistência médica (5,21%) e medicamentos e produtos farmacêuticos (5,07%). 
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Taxas anuais negativas foram registradas para os grupos Equipamento Doméstico  
(-3,88%) – com forte queda nos eletrodomésticos (-8,26%) – e Vestuário (-2,53%), com deflação 
nas roupas (-4,34%) e pequena variação positiva nos calçados (0,76%). Também foi negativa a 
taxa da Alimentação (-1,17%), onde se observa queda maior nos produtos in natura e semi-
elaborados (-3,76%) e redução menor para produtos da indústria alimentícia (-1,41%). O 
subgrupo da alimentação fora do domicílio (4,79%) teve aumento em seus preços bem acima da 
inflação anual (2,47%). 

TABELA 5 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Maiores e menores taxas anuais por grupos e subgrupos 
Município de São Paulo - julho de 2006 

Grupos e subgrupos Maiores 
Taxas 
 (%) 

Grupos e subgrupos Menores 
Taxas 
(%) 

Total Geral 2,47%   

.Transportes 7,78% .Equipamento Doméstico  -3,88 

.Individual 11,25% .Eletrodomésticos -8,26 

.Coletivo -0,87% .Utensílios  3,94 

  .Móveis 0,39 

  .Rouparia -2,63 

.Educação e Leitura 5,79% .Vestuário -2,53 

.Educação 5,75% .Roupas -4,34 

.Leitura 6,36% .Calçados 0,76 

.Saúde 5,18% .Alimentação -1,17 

.Assistência Médica 5,21% .In natura e semi-elaborados -3,76 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 5,07% .Indústria da Alimentação -1,41 

  .Fora do Domicílio 4,79 

Fonte: DIEESE 
 

Neste ano, para uma variação de preços de 0,59%, verifica-se que os grupos e subgrupos 
do ICV registraram taxas entre 4,77% (Educação e Leitura) e -2,76% (Equipamento Doméstico), 
o que pode ser observado na Tabela 6. 

Entre os subgrupos da Educação e Leitura (4,77%), as variações foram bem acima do 
índice geral: educação (4,85%) e leitura (3,65%). Na Saúde (3,35%), houve alta superior no 



 
 

 

9

subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos (4,82%) que na assistência médica (2,98%). 
Com relação aos Transportes (1,83%), o subgrupo individual (2,82%) teve aumento e o coletivo 
(-0,87%) apresentou ligeira deflação. 

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

Maiores e menores taxas no ano por grupos e subgrupos 
Município de São Paulo - julho de 2006 

Grupos e subgrupos Maiores 
Taxas 

(%) 

Grupos e subgrupos Menores 
Taxas 
        (%) 

Total Geral 0,59%    

.Educação e Leitura 4,77% .Equipamento Doméstico  -2,86 

.Educação 4,85% .Eletrodomésticos  -5,42 

.Leitura 3,65% .Utensílios  1,21 

  .Móveis -0,06 

  .Rouparia -3,47 

.Saúde 3,35% .Alimentação -2,61 

.Assistência Médica 2,98% .In natura e semi-elaborados -7,44 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 4,82% .Indústria da alimentação -0,44 

  .Fora do domicílio 3,47 

.Transportes 1,83% .Vestuário -1,82 

.Individual 2,82% .Roupas -2,65 

.Coletivo -0,87% .Calçados -0,28 

Fonte: DIEESE 
 

Os grupos com maior queda em seus preços foram: Equipamento Doméstico (-2,86%), 
notadamente, eletrodomésticos (-5,42%) e rouparia (-3,47%); Alimentação (-2,61%) – com 
deflação nos produtos in natura e semi-elaborados (-7,44%), pequena alteração nos produtos da 
indústria alimentícia (-0,44%) e alta no subgrupo da alimentação fora do domicílio (3,47%) – e 
Vestuário (-1,82%), com  deflação maior nas roupas (-2,65%) e menor nos calçados  
(-0,28%). 

As taxas acumuladas do ICV, nos últimos 12 meses, apontam uma correlação positiva 
com a renda familiar: estrato 1 (0,94%), estrato 2 (1,49%) e estrato 3 (3,28%), como mostra a 
Tabela 7.  
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TABELA 7 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas acumuladas no ano e em doze meses por grupo e subgrupo 
Geral e por estrato de renda 

Município de São Paulo 
Grupos  e subgrupos Variação no Ano ( jan/2006 a jul/2006 ) Variação Anual ( ago/2005 a jul/2006 ) 

Denominação Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3
Total Geral 0,59 -0,37 -0,23 1,17 2,47 0,94 1,49 3,28 
.Alimentação -2,61 -3,03 -2,88 -2,28 -1,17 -1,87 -1,56 -0,66 

.In natura e semi-elaborados -7,44 -6,81 -6,99 -8,10 -3,76 -4,27 -3,74 -3,52 

.Indústria da alimentação -0,44 -0,40 -0,36 -0,48 -1,41 -1,08 -1,28 -1,62 

.Fora do domicílio 3,47 3,58 3,65 3,37 4,79 5,39 4,93 4,62 

.Habitação 0,97 0,20 0,37 1,46 2,21 1,99 1,85 2,50 

.Locação, impostos e condomínio 1,26 0,70 0,80 1,57 3,34 2,44 2,74 3,80 

.Operação do domicílio 0,14 -0,71 -0,32 0,66 1,51 1,44 1,45 1,66 

.Conservação do domicílio 3,95 4,80 2,84 4,21 3,09 4,33 2,15 3,23 

.Equipamento Doméstico  -2,86 -2,74 -3,26 -2,62 -3,88 -4,18 -4,72 -3,43 

.Eletrodomésticos  -5,42 -4,44 -6,05 -5,24 -8,26 -7,70 -9,23 -7,93 

.Utensílios domésticos 1,21 -0,08 1,96 1,47 3,94 3,33 4,47 3,99 

.Móveis -0,06 -0,46 0,05 -0,04 0,39 -1,06 0,73 0,40 

.Rouparia -3,47 -3,24 -2,16 -4,48 -2,63 -1,69 -2,63 -2,93 

.Transportes 1,83 1,72 0,64 2,26 7,78 4,80 5,96 8,86 

.Individual 2,82 2,43 2,20 3,03 11,25 12,56 11,36 11,15 

.Coletivo -0,87 1,38 -1,82 -1,54 -0,87 1,38 -1,82 -1,54 

.Vestuário -1,82 -1,66 -1,69 -2,03 -2,53 -2,48 -2,22 -2,67 

.Roupas -2,65 -2,46 -2,55 -2,85 -4,34 -4,45 -4,22 -4,18 

.Calçados -0,28 -0,27 -0,50 -0,25 0,76 0,69 0,65 0,66 

.Educação e Leitura 4,77 4,24 4,59 4,83 5,79 5,35 5,79 5,81 

.Educação 4,85 4,53 4,71 4,90 5,75 5,52 5,78 5,76 

.Leitura 3,65 -1,55 3,08 3,85 6,36 1,93 5,88 6,52 

.Saúde 3,35 3,50 3,29 3,33 5,18 4,98 5,06 5,25 

.Assistência médica 2,98 2,80 2,77 3,06 5,21 4,89 5,03 5,29 

.Medicamentos e produtos 
farmacêuticos 

4,82 4,78 4,71 4,90 5,07 5,15 5,11 4,99 

.Recreação 0,86 0,22 0,69 1,11 0,82 -0,03 0,56 1,13 

.Produtos -1,11 -0,85 -0,74 -1,26 -1,49 -1,33 -1,22 -1,59 

.Serviços 4,73 2,69 3,32 5,67 5,39 3,02 3,90 6,40 

.Despesas Pessoais 1,23 0,46 0,77 1,79 1,46 0,51 0,86 2,17 

.Higiene e beleza 2,00 0,82 1,30 2,74 2,34 0,88 1,44 3,31 

.Fumo  e acessórios 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,07 0,05 0,05 

.Despesas diversas 6,00 6,32 6,26 5,75 5,55 5,85 5,80 5,33 

.Animais 7,34 7,34 7,34 7,34 6,79 6,79 6,79 6,79 

.Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte: DIEESE 
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Já neste ano, como as taxas acumuladas para os estratos que reúnem as famílias com 
menor renda estão negativas – em -0,37%, para o estrato 1 e -0,23%, para o 2 – há ganho real 
para elas, frente a seus gastos. Para o estrato 3, a taxa foi bem maior – de 1,17% - uma vez que há 
maior gasto com bens e serviços cujos preços subiram acima da inflação geral. 

Considerações sobre taxas anuais distintas 

As taxas anuais dos últimos 12 meses calculadas por estrato de renda revelam grandes 
discrepâncias entre o 1º (0,94%) e 3º (3,28%) estratos de renda, e apontam uma diferença de 
2,34pp entre seus resultados. As causas destas diferenças estão na forma como as famílias 
distribuem seus gastos. Para analisar estes resultados, foram considerados apenas os cinco grupos 
mais representativos nas despesas dos estratos, que totalizam 86,2% dos gastos, para o estrato 1, e 
87,6%, para o 3 (Tabela 8 e Gráfico 4). 

Dos grupos analisados, apenas a Alimentação apresentou deflação anual. Devido à forma 
como as famílias distribuem seus gastos, esta queda foi mais acentuada para as pertencentes ao 1º 
estrato (-1,87%) em comparação ao resultado do 3º estrato (-0,66%), com uma diferença da 
ordem de 0,49 pp. Este resultado é compatível com a estrutura das despesas alimentares destes 
dois estratos de renda. A análise dos pesos da Alimentação aponta um gasto, proporcionalmente, 
maior para as famílias pertencentes ao estrato 1 (34,17%) em comparação com aquelas que 
compõem o estrato 3 (21,78%).  

Essas diferenças não são observadas apenas na ponderação da Alimentação, mas também, 
na estrutura de pesos de seus subgrupos. Nas famílias de menor renda, os produtos in natura e 
semi-elaborados absorvem 47% dos gastos com alimentos, produtos da indústria alimentícia, 
42%, e alimentação fora do domicílio, 11%. Por outro lado, as famílias de maior poder aquisitivo 
consomem, proporcionalmente, menos com Alimentação e distribuem estes gastos de forma 
diferente da observada no estrato 1, ou seja, 38% são destinados a produtos da indústria 
alimentícia, 36% a produtos in natura e semi-elaborados e 26% para a alimentação fora do 
domicílio. Como as principais quedas ocorreram nos produtos in natura e semi-elaborados, 
houve benefício maior para as famílias do estrato 1 (-0,69 pp) frente às do 3º estrato (-0,27 pp), 
com diferença, entre as duas contribuições, de 0,42 pp. 

O subgrupo da alimentação fora do domicílio foi o único, deste grupo analisado, com taxa 
positiva. Como estes gastos pesam mais para famílias do 3º estrato, sua taxa foi agravada em 0,26 
pp em contraste com 0,20 pp do estrato 1. Assim, a diferença entre as contribuições do 3º e 1º 
estrato ficou em 0,06 pp 
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As variações de preços da Habitação não foram muito acentuadas, portanto os impactos 
nas taxas por estrato de renda não apontaram grandes diferenças: apenas 0,04 pp entre o 3º e 1º 
estrato. 

TABELA 8 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas anuais total, por grupo e subgrupo dos estratos 1 e 3, 
e as diferenças entre contribuições 

Município de São Paulo  - agosto de 2005 a julho de 2006 
Estrato 1 Estrato 3 Estratos 

3 -1 
Grupo e 
subgrupo 

Variação
(%) 

Contribuição 
(pp) 

Peso  
(%) 

jul/05 

Variação 
(%) 

Contribuição 
(pp) 

Peso 
(%) 

jul/05 

Diferença 
(pp) 

Total Geral 0,94 0,94 100,0
0 

3,28 3,28 100,00 2,34 

Alimentação -1,87 -0,64 34,17 -0,66 -0,14 21,78 0,49 
In natura e semi-elaborados -4,27 -0,69 16,16 -3,52 -0,27 7,75 0,42 
Indústria da alimentação -1,08 -0,15 14,22 -1,62 -0,13 8,31 0,02 
Fora do domicílio 5,39 0,20 3,79 4,62 0,26 5,72 0,06 
Habitação 1,99 0,53 26,44 2,50 0,56 22,56 0,04 
Locação, impostos e condomínio 2,44 0,15 6,15 3,80 0,24 6,21 0,09 
Operação do domicílio  1,44 0,25 17,44 1,66 0,21 12,79 -0,04 
Conservação do domicílio 4,33 0,12 2,85 3,23 0,11 3,56 -0,01 
Transportes 4,80 0,53 11,06 8,86 1,58 17,81 1,05 
Individual 12,56 0,42 3,38 11,15 1,63 14,60 1,20 
Coletivo 1,38 0,11 7,67 -1,54 -0,05 3,22 -0,16 
Educação e Leitura 5,35 0,19 3,58 5,81 0,56 9,72 0,37 
Educação 5,52 0,19 3,41 5,76 0,52 9,10 0,34 
Leitura 1,93 0,00 0,17 6,52 0,04 0,62 0,04 
Saúde 4,98 0,54 10,90 5,25 0,83 15,77 0,28 
Assistência Médica 4,89 0,34 6,90 5,29 0,71 13,38 0,37 
Medicamentos e produtos farmacêuticos 5,15 0,20 3,98 4,99 0,12 2,32 -0,09 

Fonte: DIEESE 

 

O grupo Transportes apresentou aumento acentuado no subgrupo individual e pequena 
variação nas tarifas do transporte coletivo, resultando em contribuições distintas no cálculo das 
taxas por estrato de renda. Os gastos com Transportes são proporcionalmente maiores no estrato 
3 (17,81%) em comparação ao estrato 1 (11,06%) e, além disto, o estrato 3 destina 82% destas 
despesas para o transporte individual, enquanto a maioria dos gastos com locomoção do 1º estrato 
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(69%) é realizada com transporte coletivo. Como os aumentos se deram mais acentuadamente no 
subgrupo individual, as contribuições, no cálculo das taxas de inflação destes índices, foram 
maiores para o estrato 3 (1,63 pp) e menores para o estrato 1(0,42 pp), com diferença de 1,20 pp 
entre o 3º e 1º estrato. 

A proporção das despesas com Educação e Leitura nas famílias de maior rendimento 
(9,72%) é muito superior que a das famílias do estrato 1 (3,58%). A distribuição destes gastos 
entre os subgrupos educação e leitura é relativamente semelhante entre estratos de renda. Assim, 
o aumento de preço deste grupo resultou em contribuição maior no cálculo do 3º estrato (0,56 pp) 
em comparação ao 1º (0,19 pp), com diferença de 0,37 pp. 

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

Contribuições  anuais por grupo: Estratos 1 e 3 
Município de São Paulo – agosto de 2005 a julho 2006 
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Fonte: DIEESE 

Na Saúde, o maior peso na composição dos gastos é com o subgrupo da assistência 
médica em comparação ao dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Entre os estratos de 
renda, as famílias do estrato 3 destinam parcela maior de seu orçamento (15,77%) a este grupo, 
que as de menor renda (10,90%). Deve-se observar que a distribuição dos pesos dos subgrupos é 
bastante diferente entre o estrato 1 e o 3. Ou seja, o s mais pobres destinam 37% destes gastos aos 
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medicamentos e produtos farmacêuticos e 63% à assistência médica. Já no 3º estrato, 15% são 
destinados aos medicamentos e produtos farmacêuticos e 85%, à assistência médica, o que sugere 
que as famílias de menor poder aquisitivo se utilizam mais da rede pública de saúde que as de 
maior renda. Assim, os reajustes anuais da Saúde agravaram mais o cálculo da taxa do estrato 3 
(0,83pp) em comparação ao 1º estrato (0,54 pp.), com diferença de 0,28 pp. 

Esta análise evidencia a importância da forma como é realizada a distribuição das 
despesas familiares nos resultados das taxas inflacionárias.  

As famílias do estrato 3 gastam proporcionalmente mais nos subgrupos que apresentaram 
aumentos acentuados em seus preços, tais como: alimentação fora do domicílio, transporte 
individual, educação e assistência médica, tendo como conseqüência maior contribuição no 
cálculo de sua taxa, em comparação a do 1º estrato de renda.. 

Já a queda de preços nos produtos in natura e semi-elaborados, que são 
predominantemente consumidos pelas famílias de menor renda, resultou em uma contribuição 
negativa maior no cálculo das taxas destas famílias frente às do estrato 3. Além disso, certos 
subgrupos, que representam maior consumo para as famílias de baixa renda em confronto com as 
de alto poder aquisitivo, revelaram taxas com pequenas oscilações, tais como: transporte coletivo, 
produtos da indústria alimentícia, locação, impostos e condomínio, e leitura. 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 

Julho de 2006 
Índice Geral 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL -0,1364% -0,1364% 100,0000%

ALIMENTAÇÃO 0,1336% 0,0330% 24,6908%
Produtos in natura e semi-elaborados 0,3901% 0,0382% 9,7800%
Indústria da Alimentação -0,1925% -0,0190% 9,8652%
Alimentação Fora do Domicílio 0,2740% 0,0138% 5,0456%

HABITAÇÃO -0,5781% -0,1354% 23,4182%
Locação, Impostos e Condomínio -0,6543% -0,0399% 6,0961%
Operação do Domicílio -0,7510% -0,1046% 13,9229%
Conservação do Domicílio 0,2665% 0,0091% 3,3993%

EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1836% -0,0073% 3,9984%
Eletrodomésticos e Equipamentos -0,3908% -0,0079% 2,0110%
Utensílios Domésticos 0,4381% 0,0024% 0,5569%
Móveis 0,0842% 0,0010% 1,1899%
Rouparia -1,2148% -0,0029% 0,2405%

TRANSPORTES -0,0493% -0,0084% 16,9576%
Individual -0,3202% -0,0401% 12,5259%
Coletivo 0,7162% 0,0317% 4,4317%

VESTUÁRIO -0,5202% -0,0174% 3,3514%
Roupas -0,6139% -0,0120% 1,9527%
Calçados -0,0948% -0,0011% 1,2057%
Acessórios -2,2289% -0,0043% 0,1931%

EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1354% -0,0104% 7,6780%
Educação -0,1234% -0,0089% 7,1818%
Leitura -0,3099% -0,0015% 0,4962%

SAÚDE 0,0163% 0,0024% 14,6575%
Assistência Médica -0,0101% -0,0012% 11,7203%
Aparelhos 7,4054% 0,0031% 0,0413%
Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0178% 0,0005% 2,8959%

RECREAÇÃO -0,2939% -0,0042% 1,4174%
Produtos -0,3738% -0,0034% 0,9218%
Serviços -0,1453% -0,0007% 0,4956%

DESPESAS PESSOAIS -0,0675% -0,0023% 3,4425%
Higiene e Beleza -0,1032% -0,0022% 2,1293%
Fumo e Acessórios -0,0097% -0,0001% 1,3133%

DESPESAS DIVERSAS 3,5068% 0,0136% 0,3882%
Animais 4,2666% 0,0136% 0,3191%
Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0691%

Fonte: DIEESE 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 

Julho de 2006 
Estrato 1 - Famílias com renda inferior (renda média = R$ 377,49*) 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL -0,1072% -0,1072% 100,0000%

ALIMENTAÇÃO 0,0521% 0,0173% 33,1676%
Produtos in natura e semi-elaborados 0,2687% 0,0410% 15,2463%
Indústria da Alimentação -0,2371% -0,0332% 13,9817%
Alimentação Fora do Domicílio 0,2401% 0,0095% 3,9396%

HABITAÇÃO -0,8129% -0,2180% 26,8192%
Locação,Impostos e Condomínio -0,9927% -0,0622% 6,2695%
Operação do Domicílio -0,9280% -0,1635% 17,6216%
Conservação do Domicílio 0,2644% 0,0077% 2,9281%

EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1008% -0,0038% 3,8004%
Eletrodomésticos e Equipamentos -0,2518% -0,0052% 2,0504%
Utensílios Domésticos 0,7774% 0,0045% 0,5785%
Móveis -0,0650% -0,0006% 0,9605%
Rouparia -1,2040% -0,0025% 0,2110%

TRANSPORTES 0,9232% 0,1044% 11,3040%
Individual -0,4523% -0,0170% 3,7674%
Coletivo 1,6107% 0,1214% 7,5366%

VESTUÁRIO -0,4968% -0,0182% 3,6666%
Roupas -0,6494% -0,0131% 2,0148%
Calçados -0,1078% -0,0016% 1,4963%
Acessórios -2,2613% -0,0035% 0,1555%

EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1701% -0,0063% 3,7240%
Educação -0,1310% -0,0047% 3,5523%
Leitura -0,9794% -0,0017% 0,1718%

SAÚDE 0,0524% 0,0060% 11,5271%
Assistência Médica 0,0646% 0,0048% 7,4077%
Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0305% 0,0013% 4,1194%

RECREAÇÃO 0,1435% 0,0011% 0,7874%
Produtos 0,1184% 0,0006% 0,5445%
Serviços 0,1998% 0,0005% 0,2429%

DESPESAS PESSOAIS -0,0867% -0,0042% 4,8091%
Higiene e Beleza -0,1461% -0,0038% 2,6214%
Fumo e Acessórios -0,0156% -0,0003% 2,1877%

DESPESAS DIVERSAS 3,6891% 0,0146% 0,3947%
Animais 4,2666% 0,0146% 0,3413%
Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0534%

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 
Julho de 2006 

Estrato 2 - Famílias com renda intermediária (renda média = R$ 934,17*) 
DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL -0,1727% -0,1727% 100,0000%
   . ALIMENTAÇÃO 0,1132% 0,0326% 28,8401%
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 0,2777% 0,0352% 12,6783%
   .    . Indústria da Alimentação -0,1460% -0,0177% 12,1074%
   .    . Alimentação Fora do Domicílio 0,3728% 0,0151% 4,0544%
   . HABITAÇÃO -0,7115% -0,1724% 24,2274%
   .    . Locação, Impostos e Condomínio -0,8862% -0,0505% 5,7002%
   .    . Operação do Domicílio -0,8348% -0,1270% 15,2121%
   .    . Conservação do Domicílio 0,1544% 0,0051% 3,3152%
   . EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,2843% -0,0133% 4,6901%
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos -0,4414% -0,0112% 2,5266%
   .    . Utensílios Domésticos -0,1251% -0,0006% 0,5127%
   .    . Móveis 0,1289% 0,0018% 1,3626%
   .    . Rouparia -1,1447% -0,0033% 0,2882%
   . TRANSPORTES -0,0534% -0,0084% 15,7739%
   .    . Individual -0,3799% -0,0373% 9,8188%
   .    . Coletivo 0,4849% 0,0289% 5,9551%
   . VESTUÁRIO -0,4695% -0,0177% 3,7657%
   .    . Roupas -0,5390% -0,0109% 2,0200%
   .    . Calçados -0,1149% -0,0017% 1,5172%
   .    . Acessórios -2,2109% -0,0051% 0,2285%
   . EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1661% -0,0076% 4,5645%
   .    . Educação -0,1479% -0,0063% 4,2395%
   .    . Leitura -0,4039% -0,0013% 0,3250%
   . SAÚDE 0,0722% 0,0092% 12,7146%
   .    . Assistência Médica 0,0489% 0,0045% 9,2814%
   .    . Aparelhos 7,4054% 0,0040% 0,0537%
   .    . Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0197% 0,0007% 3,3795%
   . RECREAÇÃO -0,2546% -0,0030% 1,1940%
   .    . Produtos -0,4067% -0,0031% 0,7647%
   .    . Serviços 0,0163% 0,0001% 0,4294%
   . DESPESAS PESSOAIS -0,0901% -0,0035% 3,9174%
   .    . Higiene e Beleza -0,1475% -0,0034% 2,2977%
   .    . Fumo e Acessórios -0,0087% -0,0001% 1,6197%
   . DESPESAS DIVERSAS 3,6585% 0,0114% 0,3121%
   .    . Animais 4,2666% 0,0114% 0,2676%
   .    . Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0445%

Fonte: DIEESE 
* Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
 



 
 

 

18

Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Julho de 2006 

Estrato 3 - Famílias com renda superior (renda média = R$ 2.792,90*) 
DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
TOTAL GERAL -0,1309% -0,1309% 100,0000%
   . ALIMENTAÇÃO 0,1654% 0,0345% 20,8333%
   .    . Produtos in natura e semi-elaborados 0,5047% 0,0362% 7,1824%
   .    . Indústria da Alimentação -0,2032% -0,0160% 7,8904%
   .    . Alimentação Fora do Domicílio 0,2473% 0,0142% 5,7605%
   . HABITAÇÃO -0,4430% -0,0991% 22,3764%
   .    . Locação, Impostos e Condomínio -0,4800% -0,0299% 6,2243%
   .    . Operação do Domicílio -0,6376% -0,0804% 12,6159%
   .    . Conservação do Domicílio 0,3163% 0,0112% 3,5362%
   . EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1620% -0,0061% 3,7782%
   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos -0,3842% -0,0069% 1,7982%
   .    . Utensílios Domésticos 0,4637% 0,0027% 0,5782%
   .    . Móveis 0,0840% 0,0010% 1,1735%
   .    . Rouparia -1,2612% -0,0029% 0,2283%
   . TRANSPORTES -0,1986% -0,0371% 18,6912%
   .    . Individual -0,2946% -0,0461% 15,6557%
   .    . Coletivo 0,2962% 0,0090% 3,0355%
   . VESTUÁRIO -0,5240% -0,0158% 3,0147%
   .    . Roupas -0,5859% -0,0110% 1,8694%
   .    . Calçados -0,0822% -0,0008% 0,9635%
   .    . Acessórios -2,2302% -0,0041% 0,1817%
   . EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1255% -0,0124% 9,9057%
   .    . Educação -0,1147% -0,0106% 9,2618%
   .    . Leitura -0,2812% -0,0018% 0,6439%
   . SAÚDE -0,0088% -0,0014% 16,3973%
   .    . Assistência Médica -0,0357% -0,0050% 14,0063%
   .    . Aparelhos 7,4054% 0,0034% 0,0454%
   .    . Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0079% 0,0002% 2,3456%
   . RECREAÇÃO -0,3308% -0,0056% 1,6781%
   .    . Produtos -0,4007% -0,0043% 1,0788%
   .    . Serviços -0,2050% -0,0012% 0,5993%
   . DESPESAS PESSOAIS -0,0502% -0,0015% 2,9193%
   .    . Higiene e Beleza -0,0724% -0,0014% 1,9192%
   .    . Fumo e Acessórios -0,0076% -0,0001% 1,0001%
   . DESPESAS DIVERSAS 3,3663% 0,0137% 0,4060%
   .    . Animais 4,2666% 0,0137% 0,3203%
   .    . Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0857%

Fonte: DIEESE 
* Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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Variação acumulada dos itens componentes do ICV-DIEESE 

 Julho de 2006 
Índice Geral 

DENOMINAÇÃO  MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL
 07/06 05/06 – 07/06 02/06 – 07/06 01/06 – 07/06 08/05 – 07/06
TOTAL GERAL -0,1364% -0,7083% -0,1303% 0,5910% 2,4743%

.ALIMENTAÇÃO 0,1336% -1,7342% -2,9277% -2,6106% -1,1705%
.Produtos in natura e semi-elaborados 0,3901% -4,1057% -7,0200% -7,4352% -3,7567%
.Indústria da Alimentação -0,1925% -0,9020% -1,0202% -0,4416% -1,4104%
.Alimentação Fora do Domicílio 0,2740% 1,4769% 1,9561% 3,4678% 4,7904%

.HABITAÇÃO -0,5781% 0,7996% 0,9552% 0,9684% 2,2099%
.Locação, Impostos e Condomínio -0,6543% 0,7959% 1,3670% 1,2574% 3,3411%
.Operação do Domicílio -0,7510% 0,0890% 0,1569% 0,1351% 1,5078%
.Conservação do Domicílio 0,2665% 3,7938% 3,5536% 3,9486% 3,0944%

.EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1836% -1,1719% -2,3518% -2,8559% -3,8754%
.Eletrodomésticos e Equipamentos -0,3908% -2,7364% -5,1178% -5,4201% -8,2560%
.Utensílios Domésticos 0,4381% 1,8434% 1,3512% 1,2095% 3,9387%
.Móveis 0,0842% 0,2621% 0,8408% -0,0561% 0,3857%
.Rouparia -1,2148% -1,7379% -2,2467% -3,4720% -2,6278%

.TRANSPORTES -0,0493% -4,0282% 0,1765% 1,8252% 7,7837%
.Individual -0,3202% -5,0742% 0,5952% 2,8237% 11,2548%
.Coletivo 0,7162% -0,9763% -0,9763% -0,8679% -0,8679%

.VESTUÁRIO -0,5202% 0,1030% -1,4785% -1,8152% -2,5349%
.Roupas -0,6139% -0,2594% -2,2084% -2,6505% -4,3379%
.Calçados -0,0948% 1,0860% -0,1572% -0,2753% 0,7637%

.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1354% -0,0361% 0,3117% 4,7702% 5,7920%
.Educação -0,1234% -0,0214% 0,1292% 4,8485% 5,7530%
.Leitura -0,3099% -0,2496% 3,0340% 3,6467% 6,3605%

.SAÚDE 0,0163% 1,8305% 3,0173% 3,3528% 5,1842%
.Assistência Médica -0,0101% 2,1916% 2,6204% 2,9844% 5,2074%
.Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0178% 0,3408% 4,6007% 4,8218% 5,0694%

.RECREAÇÃO -0,2939% 0,9880% 1,0980% 0,8585% 0,8164%
.Produtos -0,3738% -0,3037% -0,8177% -1,1105% -1,4871%
.Serviços -0,1453% 3,4756% 4,8556% 4,7275% 5,3888%

.DESPESAS PESSOAIS -0,0675% -0,2008% 0,6421% 1,2327% 1,4586%
.Higiene e Beleza -0,1032% -0,3076% 1,0659% 1,9990% 2,3445%
.Fumo e Acessórios -0,0097% -0,0272% -0,0370% 0,0156% 0,0562%

.DESPESAS DIVERSAS 3,5068% 7,1903% 5,4740% 5,9980% 5,5533%
.Animais 4,2666% 8,8161% 6,6875% 7,3358% 6,7854%
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Julho de 2006 
Estrato 1 

DENOMINAÇÃO MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL
 07/06 05/06 – 07/06 02/06 – 07/06 01/06 – 07/06 08/05 – 07/06

TOTAL GERAL -0,1072% -0,6713% -0,6176% -0,3694% 0,9428%
.ALIMENTAÇÃO 0,0521% -2,0650% -3,0147% -3,0272% -1,8679%

.Produtos in natura e semi-elaborados 0,2687% -3,7640% -6,0098% -6,8066% -4,2696%

.Indústria da Alimentação -0,2371% -1,0811% -1,0149% -0,3996% -1,0778%
.Alimentação Fora do Domicílio 0,2401% 1,2984% 2,3033% 3,5814% 5,3928%
.HABITAÇÃO -0,8129% -0,0010% 0,2113% 0,1984% 1,9855%

.Locação, Impostos e Condomínio -0,9927% 0,2027% 0,8254% 0,6990% 2,4418%

.Operação do Domicílio -0,9280% -0,7019% -0,6437% -0,7107% 1,4417%

.Conservação do Domicílio 0,2644% 3,9129% 4,2002% 4,8006% 4,3273%
.EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1008% -1,0359% -2,1559% -2,7426% -4,1811%

.Eletrodomésticos e Equipamentos -0,2518% -2,3878% -4,2275% -4,4449% -7,6988%

.Utensílios Domésticos 0,7774% 1,7132% 0,1130% -0,0804% 3,3312%

.Móveis -0,0650% 0,4822% 1,1496% -0,4636% -1,0591%

.Rouparia -1,2040% -1,9453% -2,3161% -3,2403% -1,6936%
.TRANSPORTES 0,9232% -1,1296% 1,0011% 1,7195% 4,7988%

.Individual -0,4523% -5,7719% 0,3667% 2,4257% 12,5555%

.Coletivo 1,6107% 1,3146% 1,3146% 1,3770% 1,3770%
.VESTUÁRIO -0,4968% 0,1828% -1,4201% -1,6613% -2,4813%

.Roupas -0,6494% -0,2875% -2,2467% -2,4624% -4,4454%

.Calçados -0,1078% 1,1045% -0,0912% -0,2709% 0,6888%
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1701% -0,0406% 0,0482% 4,2399% 5,3497%

.Educação -0,1310% -0,0087% 0,1642% 4,5346% 5,5194%

.Leitura -0,9794% -0,7014% -2,3140% -1,5528% 1,9275%
.SAÚDE 0,0524% 1,5345% 3,1583% 3,4970% 4,9846%

.Assistência Médica 0,0646% 2,2741% 2,4309% 2,7957% 4,8945%

.Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0305% 0,2305% 4,4928% 4,7829% 5,1467%
.RECREAÇÃO 0,1435% 0,6735% 0,1985% 0,2178% -0,0278%

.Produtos 0,1184% 0,4335% -0,8971% -0,8464% -1,3298%

.Serviços 0,1998% 1,2152% 2,7429% 2,6868% 3,0171%
.DESPESAS PESSOAIS -0,0867% -0,3845% -0,0183% 0,4557% 0,5062%

.Higiene e Beleza -0,1461% -0,6670% 0,0241% 0,8245% 0,8759%

.Fumo e Acessórios -0,0156% -0,0444% -0,0692% 0,0176% 0,0675%
.DESPESAS DIVERSAS 3,6891% 7,5781% 5,7642% 6,3176% 5,8478%

.Animais 4,2666% 8,8161% 6,6875% 7,3358% 6,7854%

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Julho de 2006 
Estrato 2 

DENOMINAÇÃO MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL

 07/06 05/06 – 07/06 02/06 – 07/06 01/06 – 07/06 08/05 – 07/06
TOTAL GERAL -0,1727% -1,0788% -0,7115% -0,2261% 1,4922%

.ALIMENTAÇÃO 0,1132% -2,1034% -3,0960% -2,8770% -1,5646%
.Produtos in natura e semi-elaborados 0,2777% -4,1903% -6,5766% -6,9898% -3,7392%
.Indústria da Alimentação -0,1460% -0,9255% -0,9394% -0,3552% -1,2769%
.Alimentação Fora do Domicílio 0,3728% 1,2088% 2,1895% 3,6487% 4,9323%

.HABITAÇÃO -0,7115% 0,2483% 0,3781% 0,3701% 1,8490%
.Locação, Impostos e Condomínio -0,8862% 0,2758% 0,9261% 0,8014% 2,7355%
.Operação do Domicílio -0,8348% -0,3276% -0,2781% -0,3168% 1,4546%
.Conservação do Domicílio 0,1544% 2,9012% 2,4943% 2,8396% 2,1524%

.EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,2843% -1,3306% -2,8017% -3,2609% -4,7179%
.Eletrodomésticos e Equipamentos -0,4414% -2,8892% -5,6676% -6,0454% -9,2255%
.Utensílios Domésticos -0,1251% 1,7591% 1,9562% 1,9574% 4,4731%
.Móveis 0,1289% 0,4575% 0,7095% 0,0484% 0,7267%
.Rouparia -1,1447% -1,1440% -1,0809% -2,1584% -2,6299%

.TRANSPORTES -0,0534% -4,2217% -0,7016% 0,6384% 5,9629%
.Individual -0,3799% -5,5875% 0,0474% 2,2030% 11,3623%
.Coletivo 0,4849% -1,9020% -1,9020% -1,8182% -1,8182%

.VESTUÁRIO -0,4695% 0,0539% -1,5599% -1,6933% -2,2207%
.Roupas -0,5390% -0,3267% -2,3717% -2,5493% -4,2229%
.Calçados -0,1149% 0,9079% -0,4524% -0,5042% 0,6488%

.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1661% -0,0525% 0,2797% 4,5927% 5,7877%
.Educação -0,1479% -0,0255% 0,1224% 4,7100% 5,7805%
.Leitura -0,4039% -0,4039% 2,3847% 3,0840% 5,8822%

.SAÚDE 0,0722% 1,7240% 3,0093% 3,2928% 5,0581%
.Assistência Médica 0,0489% 2,1615% 2,4595% 2,7661% 5,0302%
.Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0197% 0,4792% 4,4900% 4,7119% 5,1088%

.RECREAÇÃO -0,2546% 0,4486% 0,7937% 0,6861% 0,5634%
.Produtos -0,4067% -0,5047% -0,6691% -0,7431% -1,2234%
.Serviços 0,0163% 2,1852% 3,4967% 3,3247% 3,8966%

.DESPESAS PESSOAIS -0,0901% -0,3329% 0,2768% 0,7650% 0,8579%
.Higiene e Beleza -0,1475% -0,5477% 0,4992% 1,3016% 1,4359%
.Fumo e Acessórios -0,0087% -0,0270% -0,0366% 0,0147% 0,0502%

.DESPESAS DIVERSAS 3,6585% 7,5128% 5,7155% 6,2640% 5,7984%
.Animais 4,2666% 8,8161% 6,6875% 7,3358% 6,7854%
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Fonte: DIEESE 
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Variação acumulada dos itens componentes do ICV - DIEESE 

Julho de 2006 
Estrato 3 

DENOMINAÇÃO MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO ANO ANUAL
 07/06 05/06 – 07/06 02/06 – 07/06 01/06 – 07/06 08/05 – 07/06

TOTAL GERAL -0,1309% -0,5679% 0,2373% 1,1745% 3,2784%
.ALIMENTAÇÃO 0,1654% -1,4471% -2,7708% -2,2782% -0,6604%

.Produtos in natura e semi-elaborados 0,5047% -4,4084% -7,8520% -8,1029% -3,5243%

.Indústria da Alimentação -0,2032% -0,8012% -1,0363% -0,4803% -1,6249%

.Alimentação Fora do Domicílio 0,2473% 1,5847% 1,8141% 3,3655% 4,6208%
.HABITAÇÃO -0,4430% 1,2847% 1,4328% 1,4625% 2,4978%

.Locação, Impostos e Condomínio -0,4800% 1,1463% 1,6731% 1,5732% 3,8014%

.Operação do Domicílio -0,6376% 0,5718% 0,6523% 0,6560% 1,6638%

.Conservação do Domicílio 0,3163% 4,1422% 3,8495% 4,2147% 3,2273%
.EQUIPAMENTO DOMÉSTICO -0,1620% -1,1434% -2,1169% -2,6249% -3,4341%

.Eletrodomésticos e Equipamentos -0,3842% -2,7630% -4,9588% -5,2381% -7,9274%

.Utensílios Domésticos 0,4637% 1,9019% 1,6167% 1,4675% 3,9856%

.Móveis 0,0840% 0,1312% 0,8571% -0,0433% 0,3953%

.Rouparia -1,2612% -2,2165% -3,1536% -4,4751% -2,9308%
.TRANSPORTES -0,1986% -4,3968% 0,3472% 2,2578% 8,8641%

.Individual -0,2946% -4,9060% 0,7561% 3,0321% 11,1539%

.Coletivo 0,2962% -1,6985% -1,6985% -1,5362% -1,5362%
.VESTUÁRIO -0,5240% 0,1006% -1,6045% -2,0296% -2,6727%

.Roupas -0,5859% -0,2149% -2,3052% -2,8472% -4,1837%

.Calçados -0,0822% 1,1800% -0,0957% -0,2486% 0,6617%
.EDUCAÇÃO E LEITURA -0,1255% -0,0356% 0,3221% 4,8285% 5,8133%

.Educação -0,1147% -0,0235% 0,1235% 4,8967% 5,7647%

.Leitura -0,2812% -0,2104% 3,2725% 3,8546% 6,5162%
.SAÚDE -0,0088% 1,9193% 2,9833% 3,3310% 5,2529%

.Assistência Médica -0,0357% 2,1848% 2,6852% 3,0611% 5,2925%

.Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 0,0079% 0,2914% 4,7247% 4,9045% 4,9902%
.RECREAÇÃO -0,3308% 1,2934% 1,4041% 1,1141% 1,1294%

.Produtos -0,4007% -0,3082% -0,8843% -1,2563% -1,5859%

.Serviços -0,2050% 4,3037% 5,7925% 5,6717% 6,4040%
.DESPESAS PESSOAIS -0,0502% -0,0562% 1,0943% 1,7885% 2,1707%

.Higiene e Beleza -0,0724% -0,0754% 1,6866% 2,7387% 3,3104%

.Fumo e Acessórios -0,0076% -0,0191% -0,0222% 0,0148% 0,0536%
.DESPESAS DIVERSAS 3,3663% 6,8923% 5,2506% 5,7520% 5,3264%

.Animais 4,2666% 8,8161% 6,6875% 7,3358% 6,7854%

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

 


