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São Paulo, 12 de janeiro de 2010. 
NOTA À IMPRENSA 

 

ICV-DIEESE sobe 0,08% em dezembro, com menor 
aumento da Alimentação  

O Índice do Custo de Vida (ICV) subiu 0,08%, em dezembro, mostrando comportamento 
surpreendente uma vez que nos três meses anteriores as taxas calculadas pelo DIEESE - Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - indicavam movimento ascendente - com 
variações de 0,27%, em setembro; 0,53% em outubro e 0,60% em novembro – que sugeriam maior 
variação para o final de ano. A pequena variação do ICV-DIEESE foi influenciada pelo 
comportamento da Alimentação, que registrou relativa estabilidade, com variação de 0,02%. Também 
os recuos apurados para Equipamento Doméstico (-0,42%) e Habitação (-0,06%) contribuíram para 
reduzir a taxa que teve como fatores de pressão os grupos Transporte e Saúde, ambos com aumento 
de 0,28% (Tabela 1 e Gráfico 1).  

Embora o grupo Transporte (0,28%) tenha sido responsável, em dezembro, por uma das 
maiores contribuições no cálculo do ICV, a variação apurada para alguns itens diminuiu muito em 
relação a novembro. Este foi o caso do subgrupo referente ao transporte individual cuja variação caiu 
de 1,42%, em novembro, para 0,39%, em dezembro, como consequência do menor reajuste do álcool, 
que passou de 7,07% para 0,82%, nos últimos dois meses.  

Também na Saúde (0,28%) o comportamento foi semelhante ao verificado no grupo 
Transporte, com taxas positivas, porém bem inferiores às detectadas em novembro. O subgrupo da 
assistência médica (0,35%) foi o que mais aumentou devido à alta nos seguros e convênios médicos 
(0,41%). Os medicamentos e produtos farmacêuticos (0,02%) pouco alteraram seus valores. 

Os livros didáticos (4,24%) foram os responsáveis pela taxa positiva do grupo Educação e 
Leitura (0,13%), os reajustes das mensalidades escolares, a serem praticados em 2010, devem incidir 
na taxa de janeiro. 

A pequena taxa da Alimentação (0,02%) resultou da retração observada nos subgrupos 
produtos in natura e semielaborados (-0,14%) e indústria alimentícia (-0,02%), dado que a alimentação 
fora do domicílio (0,42%) registrou aumento em seus valores. 
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TABELA 1 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxas, contribuições e porcentagem por grupos e subgrupos  
Município de São Paulo - dezembro de 2009 

Grupos e subgrupos Variação
(%) 

Contribuição
(pp) 

Ponderação 
(%) 

Total Geral 0,08 0,08 100,00 
. Transporte 0,28 0,04 15,69 
. . Individual 0,39 0,04 11,17 
. . Coletivo 0,00 0,00 4,51 
. Saúde 0,28 0,04 13,99 
. . Assistência Médica 0,35 0,04 11,17 
. . Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,02 0,00 2,77 
. Educação e Leitura 0,13 0,01 7,85 
. . Educação 0,14 0,01 7,39 
. . Leitura 0,00 0,00 0,46 
. Alimentação 0,02 0,01 27,82 
. . In natura e semielaborados -0,14 -0,02 12,06 
. . Indústria da alimentação -0,02 0,00 10,06 
. . Fora do domicílio 0,42 0,02 5,71 
. Equipamento Doméstico  -0,42 -0,01 3,20 
. . Eletrodomésticos  -1,02 -0,02 1,51 
. . Utensílios  0,37 0,00 0,51 
. . Móveis -0,05 0,00 1,00 
. . Rouparia 0,25 0,00 0,18 
. Habitação -0,06 -0,01 23,22 
. . Locação, impostos e condomínio -0,17 -0,01 6,32 
. . Operação  -0,03 0,00 13,44 
. . Conservação 0,00 0,00 3,46 
Fonte: DIEESE 

As principais oscilações de preços no caso dos produtos in natura e semielaborados ocorreram 
para: 

• Hortaliças (4,94%), item para o qual houve alta generalizada em todos os seus produtos; 

• Frutas (3,57%), onde foram apurados aumentos acentuados no mamão (14,81%) e na 
laranja (4,04%) e forte queda no limão (-19,09%); 

• Carnes (-0,38%), que teve comportamento distinto para seus dois subitens: bovina  
(-0,43%) e suína (0,48%); 

• Grãos (-1,11%), caso em que ambos os produtos registraram queda: arroz (-0,59%) e 
feijão (-3,12%), 

• Aves e Ovos (-2,11%) – com baixa nos ovos (-2,05%) e nas aves (-2,12%), 
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• Raízes e Tubérculos (-2,61%), neste item foram verificados recuos nos preços da batata 
(-7,25%) e da cebola (-1,19%) e alta na cenoura (9,18%), 

• Legumes (-7,70%), caso em que houve queda acentuada no tomate (-14,13%) e na 
berinjela (-14,60%) e alta na abobrinha (12,08%) e chuchu (6,35%). 

Na indústria da alimentação (-0,02%), apesar da taxa próxima a zero, merece destaque a 
redução no preço do leite longa vida (-5,65%) e a alta no açúcar (2,50%). A alimentação fora do 
domicílio (0,42%) apresentou taxa semelhante para a refeição principal (0,40%) e os lanches (0,44%). 

No grupo Equipamento Doméstico (-0,42%), as quedas ocorreram nos eletrodomésticos  
(-1,02%) e móveis (-0,05%). Foram encontradas pequenas variações positivas na rouparia (0,25%) e 
nos utensílios (0,37%). Na Habitação (-0,06%), as taxas de seus subgrupos situaram-se próximas a 
zero: locação, impostos e condomínio (-0,17%), operação (-0,03%) e conservação (0,00%). 

 
GRÁFICO 1 

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

Município de São Paulo dezembro de 2009 
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Índices por estrato de renda 

Além do índice geral, o DIEESE calcula ainda mais três indicadores de inflação, segundo tercis 
da renda das famílias paulistanas. Em dezembro, as taxas por estrato de renda foram diferenciadas, com 
retração de -0,05%, para o estrato 1; taxa 0,00%, para o estrato 2 e alta de 0,14%, para o 3º estrato. 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*). 

As taxas de inflação de dezembro, em comparação com as de novembro, mostraram queda para 
todos os estratos de renda, com as seguintes diferenças: -0,68pp, para o 1º estrato; -0,61 pp, para o 2º e 
-0,45 pp, para o 3º (Tabela 2). 

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

Taxa Geral e por estrato de renda  
Município de São Paulo – novembro e dezembro de 2009 

 
Índices novembro

(%) 
dezembro

(%) 
Diferença

(pp) 
Geral 0,60 0,08 -0,52 

Estrato 1 0,63 -0,05 -0,68 

Estrato 2 0,61 0,00 -0,61 

Estrato 3 0,59 0,14 -0,45 

Fonte: DIEESE 

Apesar de as taxas por estrato apresentarem valores semelhantes, quando são desagregados os 
grupos que compõem estes índices, foram observados impactos diferentes, de acordo com o poder 
aquisitivo das famílias de cada estrato (Tabela 3 e Gráfico 2). 

As elevações ocorridas na Saúde e no Transporte, em conjunto, afetaram mais as famílias à 
medida que aumentava o poder aquisitivo, contribuindo no cálculo de suas taxas com os seguintes 
pontos percentuais: 0,05 pp, para o estrato 1; 0,06 pp para o estrato 2 e 0,11 pp para o estrato 3. 

Por outro lado, os impactos das variações de preços dos alimentos foram distintos, beneficiando 
mais as famílias de menor nível de rendimento e prejudicando aquelas de maior poder aquisitivo. 

                                                           
∗ 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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Foram apuradas as seguintes contribuições no cálculo de suas taxas: -0,07pp, para o 1º estrato; -0,03 
pp, para o 2º, e 0,04 pp, para o 3º. 

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

Taxas e contribuições: geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo –  dezembro de 2009 

Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 
Grupos Taxa 

(%) 
Contribuição

(pp) 
Taxa 
(%) 

Contribuição
(pp.) 

Taxa 
(%) 

Contribuição 
(pp) 

Taxa  
(%) 

Contribuição
(pp) 

Total Geral 0,08 0,08 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,14 0,14 

. Transporte 0,28 0,04 0,18 0,02 0,19 0,03 0,32 0,06 

. Saúde 0,28 0,04 0,24 0,03 0,28 0,03 0,29 0,05 

. Educação e Leitura 0,13 0,01 0,24 0,01 0,04 0,00 0,14 0,01 

. Alimentação 0,02 0,01 -0,19 -0,07 -0,09 -0,03 0,16 0,04 

. Despesas Pessoais 0,08 0,00 -0,14 -0,01 -0,02 0,00 0,23 0,01 

. Despesas Diversas 0,53 0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,51 0,00 

. Vestuário 0,07 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 

. Recreação 0,08 0,00 0,01 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 

. Equipamento Doméstico -0,42 -0,01 -0,57 -0,02 -0,49 -0,02 -0,36 -0,01 

. Habitação -0,06 -0,01 -0,07 -0,02 -0,07 -0,02 -0,06 -0,01 

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 – dezembro de 2009 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Dezembro de 2009 

Índice Geral 
DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,0785% 0,0785% 100,0000% 
   . Alimentação                          0,0205% 0,0057% 27,8178% 
   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,1358% -0,0164% 12,0557% 
   .    . Indústria da alimentação             -0,0178% -0,0018% 10,0571% 
   .    . Alimentação fora do domicílio        0,4184% 0,0239% 5,7051% 
   . Habitação                            -0,0645% -0,0150% 23,2237% 
   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,1718% -0,0109% 6,3246% 
   .    . Operação do domicílio                -0,0297% -0,0040% 13,4372% 
   .    . Conservação do domicílio             -0,0035% -0,0001% 3,4619% 
   . Equipamentos Domésticos              -0,4244% -0,0136% 3,2007% 
   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -1,0197% -0,0154% 1,5099% 
   .    . Utensílios domésticos                0,3654% 0,0018% 0,5053% 
   .    . Móveis                               -0,0488% -0,0005% 1,0044% 
   .    . Rouparia                             0,2521% 0,0005% 0,1811% 
   . Transporte                           0,2762% 0,0433% 15,6866% 
   .    . Individual                           0,3878% 0,0433% 11,1723% 
   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 4,5144% 
   . Vestuário                            0,0650% 0,0018% 2,6988% 
   .    . Roupas                               -0,2831% -0,0042% 1,4801% 
   .    . Calçados                             0,4433% 0,0047% 1,0661% 
   . Educação e Leitura                   0,1312% 0,0103% 7,8498% 
   .    . Educação                             0,1395% 0,0103% 7,3861% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,4637% 
   . Saúde                                0,2832% 0,0396% 13,9850% 
   .    . Assistência médica                   0,3489% 0,0390% 11,1742% 
   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,0224% 0,0006% 2,7654% 
   . Recreação                            0,0765% 0,0010% 1,2747% 
   .    . Produtos                             0,1231% 0,0009% 0,7643% 
   .    . Serviços                             0,0067% 0,0000% 0,5104% 
   . Despesas Pessoais                    0,0809% 0,0031% 3,8273% 
   .    . Higiene e beleza                     0,1301% 0,0028% 2,1150% 
   .    . Fumo e acessórios                   0,0200% 0,0003% 1,7123% 
   . Despesas diversas                    0,5307% 0,0023% 0,4357% 
   .    . Animais                              0,6335% 0,0023% 0,3650% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0707% 

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 
Dezembro de 2009 

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

Total Geral                          -0,0536% -0,0536% 100,0000% 
   . Alimentação                          -0,1874% -0,0687% 36,6809% 
   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,5617% -0,1030% 18,3374% 
   .    . Indústria da alimentação             0,1038% 0,0145% 14,0137% 
   .    . Alimentação fora do domicílio        0,4551% 0,0197% 4,3297% 
   . Habitação                            -0,0663% -0,0170% 25,6905% 
   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,3045% -0,0191% 6,2786% 
   .    . Operação do domicílio                -0,0439% -0,0072% 16,4813% 
   .    . Conservação do domicílio             0,3183% 0,0093% 2,9305% 
   . Equipamento Doméstico              -0,5722% -0,0173% 3,0235% 
   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -1,0414% -0,0162% 1,5600% 
   .    . Utensílios domésticos                0,1062% 0,0005% 0,5131% 
   .    . Móveis                               -0,1552% -0,0012% 0,7936% 
   .    . Rouparia                             -0,2342% -0,0004% 0,1569% 
   . Transporte                           0,1780% 0,0192% 10,7908% 
   .    . Individual                           0,5891% 0,0192% 3,2609% 
   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 7,5298% 
   . Vestuário                            0,0034% 0,0001% 2,9124% 
   .    . Roupas                               -0,3937% -0,0059% 1,4965% 
   .    . Calçados                             0,4319% 0,0056% 1,2978% 
   . Educação e leitura                   0,2449% 0,0091% 3,7054% 
   .    . Educação                             0,2559% 0,0091% 3,5454% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,1600% 
   . Saúde                                0,2405% 0,0258% 10,7425% 
   .    . Assistência médica                   0,3662% 0,0252% 6,8801% 
   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,0166% 0,0006% 3,8623% 
   . Recreação                            0,0137% 0,0001% 0,6950% 
   .    . Produtos                             0,0129% 0,0001% 0,4481% 
   .    . Serviços                             0,0151% 0,0000% 0,2469% 
   . Despesas Pessoais                    -0,1352% -0,0072% 5,3270% 
   .    . Higiene e beleza                     -0,3155% -0,0080% 2,5464% 
   .    . Fumo e acessórios                   0,0300% 0,0008% 2,7806% 
   . Despesas Diversas                    0,5599% 0,0024% 0,4321% 
   .    . Animais                              0,6335% 0,0024% 0,3819% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0502% 
 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 
Dezembro de 2009 

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

TOTAL GERAL                          0,0037% 0,0037% 100,0000% 
   . Alimentação                          -0,0930% -0,0301% 32,4178% 
   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,2647% -0,0410% 15,4790% 
   .    . Indústria da alimentação             -0,0499% -0,0061% 12,3160% 
   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3672% 0,0170% 4,6228% 
   . Habitação                            -0,0691% -0,0164% 23,7439% 
   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,2570% -0,0149% 5,8132% 
   .    . Operação do domicílio                -0,0353% -0,0051% 14,5269% 
   .    . Conservação do domicílio             0,1072% 0,0036% 3,4038% 
   . Equipamentos Domésticos              -0,4863% -0,0178% 3,6663% 
   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -1,0849% -0,0200% 1,8469% 
   .    . Utensílios domésticos                0,4984% 0,0023% 0,4642% 
   .    . Móveis                               -0,0666% -0,0008% 1,1419% 
   .    . Rouparia                             0,3066% 0,0007% 0,2133% 
   . Transporte                           0,1874% 0,0275% 14,6700% 
   .    . Individual                           0,3196% 0,0275% 8,6014% 
   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 6,0686% 
   . Vestuário                            0,1043% 0,0032% 3,0627% 
   .    . Roupas                               -0,3023% -0,0046% 1,5342% 
   .    . Calçados                             0,4395% 0,0059% 1,3465% 
   . Educação e Leitura                   0,0397% 0,0018% 4,6211% 
   .    . Educação                             0,0425% 0,0018% 4,3175% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,3035% 
   . Saúde                                0,2797% 0,0336% 12,0124% 
   .    . Assistência médica                   0,3740% 0,0327% 8,7463% 
   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,0274% 0,0009% 3,2071% 
   . Recreação                            0,0962% 0,0010% 1,0638% 
   .    . Produtos                             0,1654% 0,0010% 0,6229% 
   .    . Serviços                             -0,0015% 0,0000% 0,4409% 
   . Despesas Pessoais                    -0,0232% -0,0010% 4,3940% 
   .    . Higiene e beleza                     -0,0640% -0,0015% 2,2871% 
   .    . Fumo e acessórios                   0,0211% 0,0004% 2,1069% 
   . Despesas diversas                    0,5557% 0,0019% 0,3482% 
   .    . Animais                              0,6335% 0,0019% 0,3054% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0427% 
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 

Dezembro de 2009 
Estrato 3 - Famílias com renda superior (renda média = R$ 2.792,90*) (em%) 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 
Total Geral                          0,1414% 0,1414% 100,0000% 
   . Alimentação                          0,1592% 0,0376% 23,5875% 
   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,1536% 0,0138% 8,9776% 
   .    . Indústria da alimentação             -0,0577% -0,0047% 8,0704% 
   .    . Alimentação fora do domicílio        0,4346% 0,0284% 6,5396% 
   . Habitação                            -0,0629% -0,0142% 22,5103% 
   .    . Locação, impostos e condomínio        -0,1077% -0,0071% 6,5567% 
   .    . Operação do domicílio                -0,0216% -0,0027% 12,3517% 
   .    . Conservação do domicílio             -0,1230% -0,0044% 3,6019% 
   . Equipamentos Domésticos              -0,3592% -0,0110% 3,0622% 
   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,9963% -0,0136% 1,3623% 
   .    . Utensílios domésticos                0,3877% 0,0020% 0,5278% 
   .    . Móveis                               -0,0061% -0,0001% 0,9981% 
   .    . Rouparia                             0,3383% 0,0006% 0,1740% 
   . Transporte                           0,3210% 0,0553% 17,2218% 
   .    . Individual                           0,3914% 0,0553% 14,1243% 
   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 3,0975% 
   . Vestuário                            0,0844% 0,0020% 2,4183% 
   .    . Roupas                               -0,2218% -0,0032% 1,4211% 
   .    . Calçados                             0,4768% 0,0041% 0,8528% 
   . Educação e Leitura                   0,1402% 0,0143% 10,2095% 
   .    . Educação                             0,1491% 0,0143% 9,6041% 
   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,6054% 
   . Saúde                                0,2941% 0,0464% 15,7793% 
   .    . Assistência médica                   0,3409% 0,0459% 13,4737% 
   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,0213% 0,0005% 2,2553% 
   . Recreação                            0,0802% 0,0012% 1,5241% 
   .    . Produtos                             0,1284% 0,0012% 0,9046% 
   .    . Serviços                             0,0097% 0,0001% 0,6194% 
   . Despesas Pessoais                    0,2307% 0,0074% 3,2280% 
   .    . Higiene e beleza                     0,3792% 0,0073% 1,9138% 
   .    . Fumo e acessórios                   0,0143% 0,0002% 1,3142% 
   . Despesas Diversas                    0,5090% 0,0023% 0,4589% 
   .    . Animais                              0,6335% 0,0023% 0,3687% 
   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0902% 
Fonte: DIEESE 
* Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 

 


