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São Paulo, 4 de julho de 2012. 
NOTA À IMPRENSA 

Alimentos ainda pressionam a inflação 

Ainda que em ritmo menos intenso, a Alimentação – com alta de 0,46% - continuou a ser o 
grupo de despesas que mais contribuiu para a alta de 0,23% registrada em junho pelo Índice do Custo 
de Vida (ICV), calculado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos. A taxa do mês representa um recuo de 0,20 ponto percentual (p.p.) em relação à 
apurada em maio (0,43%).  Além dos alimentos, também os grupos Despesas Pessoais (2,20%) e 

Habitação (0,36%) pressionaram o ICV, em junho e os três, em conjunto, contribuíram com 0,31 p.p. 
para a taxa do mês. Por outro lado, os grupos Equipamento Doméstico (-0,75%) e Transporte  

(-0,51%) contrabalançaram as altas com contribuição negativa de – 0,10 p.p.(Tabela 1 e Gráfico 1). 

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

Taxas, contribuições e porcentagens por grupos e subgrupos  
Município de São Paulo - Junho de 2012 

Grupos e subgrupos 
Variação 

(%) 
Contribuição 

(pp.) 
Ponderação 

(%) 

Total Geral 0,23 0,23 100,00 
. Alimentação 0,46 0,14 29,49 
. . In natura e semielaborados 0,51 0,07 13,10 

. . Indústria da alimentação 0,46 0,05 10,10 

. . Fora do domicílio 0,36 0,02 6,29 

. Despesas Pessoais 2,20 0,09 3,96 

. . Higiene e beleza -0,06 0,00 2,10 

. . Fumo e acessórios 4,74 0,09 1,86 

. Habitação 0,36 0,08 22,85 

. . Locação, impostos e condomínio 0,05 0,00 6,72 

. . Operação -0,01 0,00 12,68 

. . Conservação 2,31 0,08 3,45 

. Equipamento Doméstico -0,75 -0,02 2,58 

. . Eletrodomésticos -1,07 -0,01 1,13 

. . Utensílios -0,04 0,00 0,45 

. . Móveis -0,89 -0,01 0,84 

. . Rouparia 0,36 0,00 0,16 

. Transporte -0,51 -0,08 15,09 

. . Individual -0,75 -0,08 10,29 

. . Coletivo 0,00 0,00 4,79 

Fonte: DIEESE 
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Todos os subgrupos que compõem a Alimentação tiveram elevação em junho, ainda que os 
itens e produtos tenham apresentado comportamento diferenciado: in natura e semielaborados (0,52%), 
produtos da indústria alimentícia (0,46%) e alimentação fora do domicílio (0,36%). 

Nos produtos in natura e semielaborados a desagregação dos itens que o compõem revela os 
seguintes comportamentos: 

• Hortaliças (8,56%) - com alta generalizada, mas mais acentuada para repolho (14,36%), 
escarola (12,27%) e alface (12,04%); 

• Raízes e tubérculos (4,88%) – com aumento na batata (4,76%) e cebola (9,26%); 

• Legumes (3,26%) - neste item destacam-se as taxas de produtos como: abobrinha  
(-6,12%), berinjela (-5,91%) e tomate (9,49%) e 

• Grãos (-0,54%) – com queda no feijão (-2,79%) e alta no arroz (1,41%). 

GRÁFICO 1 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Taxas dos grupos de junho de 2012 
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Fonte: DIEESE 

No subgrupo indústria da alimentação (0,46%) vários produtos apresentaram pequenas 
variações de aumento ou recuo nos preços, com as altas mais acentuadas apuradas para óleo de cozinha 
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(2,23%) e leite em pó (1,43%). Na alimentação fora do domicílio (0,36%), os reajustes foram: refeição 
principal (0,16%) e lanches (0,64%). 

A elevação apurada no grupo Despesas Pessoais (2,20%) derivou de comportamentos distintos, 
com ligeira queda no subgrupo higiene e beleza (-0,06%) e alta em fumo e assessórios (4,74%).  

A taxa da Habitação (0,36%) apresentou pequenas variações nos subgrupos locação, impostos 
e condomínio (0,05%) e operação do domicílio (-0,01%). No entanto, conservação do domicílio teve 
aumento de 2,31% devido ao fato de o custo da mão de obra da construção civil ter sido reajustado em 
4,28%.  

A queda nos subgrupos do Equipamento Doméstico (-0,75%) foi praticamente generalizada, 
com apenas um pequeno aumento em rouparia (0,36%); quanto ao grupo Transporte (-0,51%) a taxa 
negativa deve-se, basicamente, à retração nos preços dos combustíveis (-1,15%). 

Índices por estrato de renda 

Além do índice geral (0,23%), o DIEESE calcula três outros indicadores de inflação, segundo 
tercis da renda das famílias paulistanas1. Em junho, as taxas foram positivas e maiores para as famílias 
mais pobres pertencentes ao estrato 1 (0,38%); ficaram em 0,24% para o 2º estrato e em 0,19%, para as 
famílias de maior poder aquisitivo, do 3º estrato Em relação a maio, as taxas caíram e apontaram as 
seguintes diferenças: -0,08 p.p para o estrato 1; -0,21 p.p. para o 2 e igualmente -0,21 p.p. para o 3 
(Tabela 2). 

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

Taxa Geral e por estrato de renda  
Município de São Paulo – maio e junho de 2012 
Índices Maio de 2012 

(%) 
Junho de 2012 

(%) 
Diferença 

(pp.) 

Geral 0,43 0,23 -0,20 

Estrato 1 0,46 0,38 -0,08 

Estrato 2 0,45 0,24 -0,21 

Estrato 3 0,40 0,19 -0,21 

Fonte: DIEESE 

                                                           
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*). 
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Resultados da inflação nas taxas por estrato 

As taxas inflacionárias por estrato de renda são resultado da forma como as famílias distribuem 
as despesas, as quais variam segundo o poder aquisitivo, relacionado com as diversas variações de 
preços dos 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 – junho de 2012 

 Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Grupos Taxa 
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa 
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa 
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Total Geral 0,23 0,23 0,38 0,38 0,24 0,24 0,19 0,19 

. Alimentação 0,46 0,14 0,56 0,21 0,50 0,17 0,40 0,10 

. Despesas Pessoais 2,20 0,09 2,41 0,13 2,22 0,10 2,13 0,07 

. Habitação 0,36 0,08 0,27 0,07 0,27 0,06 0,42 0,09 

. Educação e Leitura 0,24 0,02 0,19 0,01 0,26 0,01 0,25 0,03 

. Vestuário 0,21 0,00 0,14 0,00 0,27 0,01 0,22 0,00 

. Saúde 0,03 0,00 -0,04 0,00 -0,06 -0,01 0,07 0,01 

. Recreação -0,16 0,00 0,33 0,00 -0,15 0,00 -0,17 0,00 

. Despesas Diversas -1,52 -0,01 -1,74 -0,01 -1,72 -0,01 -1,36 -0,01 

. Equipamento Doméstico -0,75 -0,02 -0,71 -0,02 -0,91 -0,03 -0,66 -0,02 

. Transporte -0,51 -0,08 -0,20 -0,02 -0,48 -0,07 -0,58 -0,09 

Fonte: DIEESE 

De um modo geral, o aumento na Alimentação (0,46%) resultou em impactos nas taxas por 
estrato inversamente proporcional à renda familiar, ou seja, as contribuições caem à medida que cresce 
o poder aquisitivo: 1º estrato (0,21 pp.), 2º (0,17 pp.) e 3º (0,10 pp.). 

A alta no grupo Despesas Pessoais (2,20%) teve origem na taxa positiva dos cigarros e resultou 
em maior impacto inflacionário para as famílias de menor poder aquisitivo: 0,13 p.p. para o estrato 1; 
0,10 p.p. para o estrato 2 e 0,07 p.p. para o 3.  

O aumento verificado na Habitação (0,36%) apresentou os seguintes impactos nos cálculos da 
inflação por estrato de renda: 0,07 p.p. para o 1º estrato, 0,06 p.p. para o 2º e 0,09 p.p. para o 3º. 

O recuo de 0,51% nas despesas com Transporte teve origem nos combustíveis, o que 
beneficiou mais as famílias com maior renda, apresentando as seguintes contribuições no cálculo de 
suas taxas: -0,02 pp  para o estrato 1, -0,07 p.p. para o 2 e -0,09 p.p. para o 3. 
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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 – junho de 2012 
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 Fonte: DIEESE 

Inflação Acumulada 

O ICV-DIEESE acumula alta nos últimos 12 meses - de julho de 2011 a junho de 2012 - de 
6,39% para o índice geral. Por estrato de renda, as taxas anuais foram de 6,22% para o estrato 1; 6,01% 
para o 2 e 6,54% para o 3. No primeiro semestre de 2012, o índice geral correspondeu a 3,42%, 
registrando as seguintes taxas por estrato de renda: 3,25% para o 1º, 3,02% para o 2º e 3,63% para o 3º 
(Tabela 4). 

Comportamento dos preços em 2012 

Quatro dos 10 grupos de despesas do ICV acumulam, nos primeiros seis meses de 2012, taxa 
superior ao índice geral de 3,42%: Despesas Pessoais (11,89%), Educação e Leitura (8,17%), 

Habitação (4,45%) e Saúde (4,19%). Os demais grupos apontaram taxas pequenas ou negativas: 
Alimentação (2,97%), Despesas Diversas (0,85%), Vestuário (0,42%), Recreação (-0,28%), 

Transporte (-0,41%) e Equipamento Doméstico (-2,57%). 
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O cigarro, cujo preço subiu 19,66% foi o que mais contribuiu para a forte alta registrada no 
grupo Despesas Pessoais (11,89%), ainda que o subgrupo higiene e beleza (5,84%) também tenha 
aumentado acima da inflação deste ano. Na Educação e Leitura (8,17%), os bens e serviços, de um 
modo geral, já foram reajustados no início deste ano e não devem apresentar impactos significativos até 
o final de 2012. Os dois subgrupos apresentaram taxas acima da inflação: educação (8,30%) e leitura 
(5,89%). 

Na Habitação (4,45%), dois subgrupos revelaram taxas semelhantes: locação, impostos e 
condomínio (5,40%) e operação do domicílio (4,32%).  Taxa menor foi observada na conservação do 
domicílio (3,14%). Embora alguns subgrupos tenham apresentado taxas ligeiramente superiores à 
inflação, alguns itens tiveram fortes reajustes, tais como: gás de rua (10,49%), condomínio (14,04%) e 
serviços domésticos (15,98%). 

Os dois subgrupos que integram as despesas com Saúde (4,19%) - assistência médica (4,30%) 
e medicamentos e produtos farmacêuticos (3,75%) – tiveram aumentos equivalentes:  

A alta apurada na Alimentação (2,97%) teria sido menor caso o subgrupo alimentação fora do 
domicílio – que subiu 4,74% - não tivesse tido elevação superior à inflação do semestre. Os demais 
subgrupos tiveram alteração menos significativa: produtos in natura e semielaborados (2,13%) e bens 
da indústria alimentícia (2,98%). 

A maior retração foi detectada no grupo Equipamento Doméstico (-2,57%), com taxas mais 
acentuadas nos subgrupos eletrodomésticos (-5,89%) e rouparia (-0,31%). Pequenos aumentos foram 
praticados nos utensílios (0,50%) e móveis (0,06%). 

No Transporte (-0,41%), a queda se deu no subgrupo individual (-1,14%), notadamente, na 
compra de veículos (-4,17%) e em combustíveis (-2,11%); no transporte coletivo (1,17%), a maior alta 
foi detectada no ônibus intermunicipal (5,98%), pois os demais coletivos apresentaram taxas 
semelhantes à inflação.  

Comportamento dos preços nos últimos 12 meses  

A taxa anualizada - de julho de 2011 a junho de 2012 - situa-se em 6,39%. Dos 10 grupos que 
compõem o ICV, quatro apresentaram taxas bem superiores à inflação: Despesas Pessoais (13,80%), 

Educação e Leitura (8,69%), Alimentação (8,50%) e Saúde (8,31%). Na Habitação (6,28%), a 
variação acumulada foi semelhante ao ICV. Variações menores foram observadas nos grupos: 
Vestuário (1,56%), Transporte (1,18%), Despesas Diversas (0,69%), Recreação (0,62%) e 

Equipamento Doméstico (-3,60%). 
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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 

Variação no Ano ( jan/2012 a jun/2012) (%) Variação Anual ( jul/2011 a  jun/2012) (%) 
Grupos e 
subgrupos Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Total Geral 3,42 3,25 3,02 3,63 6,39 6,22 6,01 6,54 

.Alimentação 2,97 3,47 3,08 2,69 8,50 8,37 8,27 8,48 

.In natura e semielaborados 2,13 3,63 2,59 0,97 9,70 9,26 9,18 9,81 

.Indústria da alimentação 2,98 2,82 2,96 3,07 6,85 6,98 6,89 6,76 

.Fora do domicílio 4,74 4,75 4,99 4,65 8,73 8,95 8,76 8,67 

.Habitação 4,45 2,34 3,05 5,56 6,28 4,50 5,12 7,24 

.Locação, impostos e condomínio 5,40 4,13 3,91 6,25 7,00 5,07 5,19 8,13 

.Operação do domicílio 4,32 1,38 2,66 5,94 6,06 4,05 4,87 7,22 

.Conservação  3,14 3,46 3,09 3,08 5,72 5,54 5,99 5,62 

.Equipamento Doméstico  -2,57 -2,87 -2,97 -2,15 -3,60 -3,97 -4,18 -3,15 

.Eletrodomésticos -5,89 -6,25 -6,40 -5,21 -8,59 -8,66 -9,27 -8,05 

.Utensílios  0,50 0,95 0,52 0,45 1,73 2,05 1,69 1,77 

.Móveis 0,06 0,36 0,10 0,00 0,20 0,28 0,30 0,14 

.Rouparia -0,31 -0,84 -0,16 -0,41 -0,23 -0,98 0,10 -0,73 

.Transporte -0,41 0,33 -0,22 -0,61 1,18 1,62 1,11 1,14 

.Individual -1,14 -1,00 -1,34 -1,11 0,97 0,90 0,80 1,03 

.Coletivo 1,17 0,86 1,18 1,39 1,63 1,91 1,49 1,59 

.Vestuário 0,42 0,34 0,69 0,31 1,56 1,65 1,99 1,36 

.Roupas 0,21 0,20 0,62 0,07 0,32 0,51 0,57 0,27 

.Calçados 0,82 0,60 0,89 0,83 3,23 3,08 3,52 3,08 

.Educação e Leitura 8,17 7,40 7,93 8,27 8,69 7,65 8,40 8,81 

.Educação 8,30 7,32 8,01 8,43 8,58 7,53 8,25 8,71 

.Leitura 5,89 9,15 6,68 5,60 10,57 10,60 10,73 10,49 

.Saúde 4,19 4,12 4,19 4,21 8,31 7,29 8,07 8,60 

.Assistência médica 4,30 4,31 4,39 4,28 9,73 9,67 9,93 9,70 

.Medicamentos e produtos 
farmacêuticos 

3,75 3,77 3,65 3,84 2,77 3,16 3,18 2,33 

.Recreação -0,28 1,22 -0,22 -0,41 0,62 2,22 0,92 0,43 

.Produtos -1,48 0,84 -1,69 -1,57 -1,59 1,43 -1,60 -1,83 

.Serviços 1,35 1,88 1,67 1,14 3,72 3,59 4,21 3,53 

.Despesas Pessoais 11,89 12,66 12,05 11,55 13,80 14,31 14,02 13,53 

.Higiene e beleza 5,84 5,48 5,34 6,14 9,12 8,71 8,92 9,34 

.Fumo  e acessórios 19,22 19,03 19,23 19,32 19,30 19,13 19,31 19,37 

.Despesas Diversas 0,85 0,77 0,77 0,91 0,69 0,60 0,61 0,76 

Fonte: DIEESE 
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Nas Despesas Pessoais (13,80%), ambos os subgrupos apresentaram taxas elevadas: fumo e 
acessórios (19,30%) e higiene e beleza (9,12%). Neste grupo, os itens com maiores taxas anuais foram: 
cigarro (19,66%), perfume (16,06%), sabonete (13,51%) e serviços pessoais (12,33%). 

A taxa anual no grupo Educação e Leitura (8,69%) foi elevada para os dois subgrupos que o 
compõem: educação (8,58%) e leitura (10,57%); na educação, as maiores variações foram detectadas 
em livros didáticos (9,19%), cursos formais (8,89%) e cursos diversos (8,08%) e na leitura os aumentos 
se deram nos jornais (14,87%) e revistas (9,72%). 

Na Alimentação (8,50%), os três subgrupos tiveram taxas elevadas: produtos in natura e 
semielaborados (9,70%), alimentação fora do domicílio (8,73%) e bens da indústria alimentícia 
(6,85%), todos acima do ICV de 6,39%. A alta de alguns alimentos preocupa por serem itens 
importantes na composição dos hábitos de consumo do brasileiro, tais como: feijão (67,92%), café 
(18,18%), óleo (13,90%), arroz (13,16%), cerveja (10,18%), pão industrializado (10,13%) e 
refrigerante (10,12%). 

Os dois subgrupos da Saúde (8,31%) - assistência médica (9,73%) e medicamentos e produtos 
farmacêuticos (2,77%) – tiveram taxas bastante distintas. Chamam atenção os reajustes praticados para 
internação hospitalar (15,61%), seguros e convênios (10,16%) e consultas médicas (8,01%). 

Entre os subgrupos da Habitação (6,28%), não ocorreram diferenças acentuadas e a locação, 
impostos e condomínio teve elevação de 7,00%, enquanto para a operação do domicílio o aumento 
chegou a 6,06% e em conservação a alta ficou em 5,72%. Já entre os itens, as taxas foram distintas, 
variando entre -0,25%, na locação de imóvel, até 15,98%, para os serviços domésticos.  

Embora as taxas dos demais grupos tenham sido pequenas ou mesmo negativas, houve 
comportamento distinto nos subgrupos, ou seja, foram apuradas variações entre -8,59% para os 
eletrodomésticos até 3,72% para o subgrupo dos serviços de recreação.  

Inflação dos alimentos 

A Alimentação pesa, em média, no bolso do consumidor paulistano 29,49%. Portanto, o 
aumento em seus preços causa forte impacto para as famílias. Para verificar esse impacto, será 
analisado o comportamento dos preços desses bens e serviços por cinco semestres, no período de 
janeiro de 2010 a junho de 2012.  

A desagregação semestral visa detectar os comportamentos dos reajustes, se as causas são 
sazonais ou os motivos são outros, como o costume de se proceder o aumento em determinados 
períodos do ano, não tendo, necessariamente, relação estreita com a sazonalidade dos produtos 
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agrícolas, ou questões de oferta e demanda por bens e serviços da alimentação e preços internacionais 
(Tabela 5 e Gráfico 3). 

Ao longo deste período, o grupo Alimentação teve reajustes que totalizaram 23,99% contra 
uma inflação Geral de 17,30%. Todos os subgrupos subiram acima do ICV-DIEESE, notadamente a 
alimentação fora do domicílio (29,21%) e os produtos in natura e semielaborados (26,09%), o 
subgrupo da indústria alimentícia (18,48%) apresentou variação ligeiramente superior ao ICV. 

A observação das taxas semestrais e anuais, por ano pesquisado, apontou os seguintes 
comportamentos: 

2010 

Para uma inflação de 6,91%, os Alimentos subiram bem mais, ou seja, 11,95%. Os maiores 
reajustes foram nos produtos in natura e semielaborados (16,70%) e na alimentação fora do domicílio 
(11,52%); a alta no subgrupo indústria da alimentação (6,51%) ficou em patamar próximo ao total 
Geral.  

Entre os produtos in natura, os que mais pressionaram os preços foram: carnes (33,75%), aves e 
ovos (17,87%) e grãos (16,53%), que têm peso da ordem de 6,97%, o que significa que estes ajustes 
prejudicaram muito as famílias paulistanas. Os aumentos foram distintos por semestre, com a carne e as 
aves e ovos tendo maior aumento no 2º semestre, ao passo que os grãos subiram acentuadamente no 1º 
semestre. 

Quanto à alimentação fora do domicílio, os aumentos são maiores para as refeições principais 
(12,06%) frente aos lanches (10,77%). Chama atenção que neste ano não há uma distinção entre os 
reajustes do primeiro e segundo semestres, o que aponta para uma alta sistemática ao longo de 2010. 

2011 

Em 2011, para uma inflação de 6,09%, a Alimentação subiu 7,56%, sendo maior a taxa para 
alimentação fora do domicílio (10,63%), vindo a seguir a indústria da alimentação (8,01%) e 
registrando a menor variação para os alimentos in natura e semielaborados (5,80%). 

O subgrupo alimentação fora do domicílio apresentou reajustes praticamente idênticos tanto 
para a refeição principal (10,49%) quanto para os lanches (10,82%) e, ao contrário do ano anterior, as 
altas ocorreram mais intensamente no primeiro semestre. 
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Na indústria da alimentação, observaram-se acentuados aumentos nos itens café e chá (21,86%), 
bebidas (10,03%) e panificados (8,73%), que pesam 3,49% em conjunto, na composição dos gastos 
familiares. Não se nota um comportamento sistemático entre os semestres analisados. 

Para os alimentos in natura e semielaborados, em 2011, houve deflação no primeiro semestre  
(-1,50%) e acentuada elevação no segundo semestre (7,41%), acumulando no ano 5,80%. Desta forma, 
os maiores aumentos foram detectados no último semestre. 

2012 

Os aumentos relativos ao grupo Alimentação (2,97%) situam-se em patamar inferior ao do 
índice Geral (3,42%). Entre os subgrupos, o comportamento foi: alimentos in natura e semielaborados 
com alta de 2,13%; na indústria da alimentação aumento de 2,98% e em alimentação fora do domicílio, 
elevação de 4,74%. 

As refeições principais (4,44%) e lanches (5,15%) apresentaram taxas altas e semelhantes entre 
si, comportamento equivalente ao dos anos anteriores. 

No caso dos produtos in natura destacam-se os aumentos observados nos grãos (20,70%) e nos 
hortifruti (9,33%), que juntos pesam 4,83% no bolso do consumidor paulistano. Quanto aos produtos 
da indústria, cabe salientar os reajustes acentuados nos óleos e gorduras (10,72%), provavelmente, 
resultado da alta da soja no mercado internacional. 

Considerações finais 

Se o comportamento dos preços da Alimentação for semelhante ao dos anos anteriores, as taxas 
serão superiores no segundo semestre. O subgrupo dos alimentos in natura e semielaborados costuma 
ser fortemente pressionado, a partir de julho dos anos analisados, pelos itens carnes e aves e ovos, que 
representam 5,62% dos gastos das famílias, e é, portanto uma preocupação para os preços dos próximos 
meses. 

Além disso, os empresários da alimentação fora do domicílio têm por hábito manter, no 
segundo semestre, aumentos elevados e semelhantes aos do primeiro. Como este foi o subgrupo que 
mais subiu nos primeiros seis meses de 2012, provavelmente não escapará à regra e terá seus preços  
reajustados no mesmo patamar que do primeiro semestre. 

Na indústria da alimentação, os reajustes são semelhantes entre os dois semestres, porém deve-
se estar atento a eventuais altas em óleos e bebidas, que podem sofrer influências dos preços 
internacionais. 
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Diante destas considerações, as perspectivas de queda de preço no grupo Alimentação nos 
próximos meses não permitem otimismo. 

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

Taxas semestrais do grupo Alimentação  
Município de São Paulo  - janeiro de 2010 a junho de 2012  

Anos Semestres Total 
Geral (%) 

Alimentação 
(%) 

 In natura e 
semielaborados (%) 

 Indústria da 
Alimentação (%) 

 Fora do 
Domicílio (%) 

 1º semestre 3,22 4,35 5,85 1,94 5,41 

 2º semestre 3,58 7,29 10,25 4,48 5,80 

2010  6,91 11,95 16,70 6,51 11,52 
 1º semestre 3,13 2,08 -1,50 4,10 6,56 

 2º semestre 2,87 5,37 7,41 3,75 3,81 

2011  6,09 7,56 5,80 8,01 10,63 
2012 1º semestre 3,42 2,97 2,13 2,98 4,74 

Total geral 17,30 23,99 26,09 18,48 29,21 

Fonte: DIEESE 

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

Taxas semestrais do grupo Alimentação jan/10 a jun/12 
 Município de São Paulo 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Junho de 2012 

Índice Geral 
DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,2302% 0,2302% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,4647% 0,1370% 29,4901% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,5150% 0,0675% 13,0997% 

   .    . Indústria da alimentação             0,4646% 0,0469% 10,1047% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3601% 0,0226% 6,2857% 

   . Habitação                            0,3602% 0,0823% 22,8505% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,0480% 0,0032% 6,7166% 

   .    . Operação do domicílio                -0,0053% -0,0007% 12,6805% 

   .    . Conservação do domicílio             2,3095% 0,0798% 3,4533% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,7451% -0,0192% 2,5767% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -1,0749% -0,0121% 1,1251% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,0449% -0,0002% 0,4507% 

   .    . Móveis                               -0,8861% -0,0075% 0,8433% 

   .    . Rouparia                             0,3615% 0,0006% 0,1576% 

   . Transporte                           -0,5141% -0,0776% 15,0870% 

   .    . Individual                           -0,7534% -0,0776% 10,2948% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 4,7921% 

   . Vestuário                            0,2060% 0,0049% 2,3977% 

   .    . Roupas                               -0,1472% -0,0019% 1,2875% 

   .    . Calçados                             0,6252% 0,0061% 0,9714% 

   . Educação e Leitura                   0,2401% 0,0194% 8,0928% 

   .    . Educação                             0,1837% 0,0141% 7,6608% 

   .    . Leitura                              1,2400% 0,0054% 0,4320% 

   . Saúde                                0,0305% 0,0043% 14,0348% 

   .    . Assistência médica                   0,1567% 0,0177% 11,2886% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,5059% -0,0137% 2,7046% 

   . Recreação                            -0,1551% -0,0017% 1,1128% 

   .    . Produtos                             -0,6247% -0,0040% 0,6368% 

   .    . Serviços                             0,4731% 0,0023% 0,4760% 

   . Despesas Pessoais                    2,1957% 0,0868% 3,9552% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,0597% -0,0013% 2,0962% 

   .    . Fumo e acessórios                   4,7389% 0,0881% 1,8590% 

   . Despesas diversas                    -1,5237% -0,0061% 0,4024% 

   .    . Animais                              -2,0697% -0,0070% 0,3365% 

   .    . Comunicação                          1,2676% 0,0008% 0,0658% 

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

 



 
 
 

 

13

 
 

Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Junho de 2012 

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

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,3776% 0,3776% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,5619% 0,2149% 38,2507% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,6288% 0,1213% 19,2907% 

   .    . Indústria da Alimentação             0,5225% 0,0741% 14,1762% 

   .    . Alimentação Fora do Domicílio        0,4088% 0,0196% 4,7838% 

   . Habitação                            0,2713% 0,0667% 24,5956% 

   .    . Locação, Impostos e Condomínio        -0,0391% -0,0025% 6,4866% 

   .    . Operação do Domicílio                0,0117% 0,0018% 15,1468% 

   .    . Conservação do Domicílio             2,2784% 0,0675% 2,9621% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,7091% -0,0172% 2,4209% 

   .    . Eletrodomésticos e Equipamentos      -1,2219% -0,0142% 1,1633% 

   .    . Utensílios Domésticos                0,2465% 0,0011% 0,4562% 

   .    . Móveis                               -0,7057% -0,0047% 0,6637% 

   .    . Rouparia                             0,4414% 0,0006% 0,1377% 

   . Transporte                           -0,2043% -0,0225% 11,0046% 

   .    . Individual                           -0,7243% -0,0225% 3,1042% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 7,9004% 

   . Vestuário                            0,1437% 0,0037% 2,5935% 

   .    . Roupas                               -0,2638% -0,0034% 1,3057% 

   .    . Calçados                             0,5261% 0,0062% 1,1840% 

   . Educação e Leitura                   0,1884% 0,0071% 3,7703% 

   .    . Educação                             0,0829% 0,0030% 3,6241% 

   .    . Leitura                              2,8060% 0,0041% 0,1462% 

   . Saúde                                -0,0356% -0,0039% 10,8319% 

   .    . Assistência Médica                   0,1603% 0,0112% 7,0169% 

   .    . Medicamentos e Prod.Farmaceuticos    -0,3959% -0,0151% 3,8150% 

   . Recreação                            0,3282% 0,0020% 0,6100% 

   .    . Produtos                             0,3948% 0,0015% 0,3830% 

   .    . Serviços                             0,2158% 0,0005% 0,2270% 

   . Despesas Pessoais                    2,4134% 0,1334% 5,5289% 

   .    . Higiene e Beleza                     -0,3558% -0,0089% 2,5033% 

   .    . Fumo  e Acessórios                   4,7045% 0,1423% 3,0256% 

   . Despesas diversas                    -1,7449% -0,0069% 0,3936% 

   .    . Animais                              -2,0697% -0,0072% 0,3484% 

   .    . Comunicação                          0,7584% 0,0003% 0,0452% 

 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 
Junho de 2012 

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

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,2442% 0,2442% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,5032% 0,1711% 34,0020% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,5507% 0,0906% 16,4462% 

   .    . Indústria da alimentação             0,4632% 0,0576% 12,4404% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,4478% 0,0229% 5,1154% 

   . Habitação                            0,2736% 0,0631% 23,0726% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,0076% 0,0005% 6,0574% 

   .    . Operação do domicílio                -0,0231% -0,0031% 13,5585% 

   .    . Conservação do domicílio             1,9038% 0,0658% 3,4567% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,9107% -0,0268% 2,9376% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -1,2381% -0,0168% 1,3590% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,0429% -0,0002% 0,4261% 

   .    . Móveis                               -1,0017% -0,0097% 0,9668% 

   .    . Rouparia                             -0,0329% -0,0001% 0,1856% 

   . Transporte                           -0,4796% -0,0698% 14,5467% 

   .    . Individual                           -0,8706% -0,0698% 8,0141% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 6,5326% 

   . Vestuário                            0,2684% 0,0074% 2,7554% 

   .    . Roupas                               -0,0719% -0,0010% 1,3515% 

   .    . Calçados                             0,6291% 0,0078% 1,2368% 

   . Educação e Leitura                   0,2568% 0,0122% 4,7470% 

   .    . Educação                             0,1824% 0,0081% 4,4621% 

   .    . Leitura                              1,4218% 0,0041% 0,2849% 

   . Saúde                                -0,0644% -0,0078% 12,1147% 

   .    . Assistência médica                   0,1075% 0,0096% 8,9045% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,5618% -0,0177% 3,1558% 

   . Recreação                            -0,1462% -0,0014% 0,9274% 

   .    . Produtos                             -0,6354% -0,0033% 0,5152% 

   .    . Serviços                             0,4653% 0,0019% 0,4122% 

   . Despesas Pessoais                    2,2181% 0,1016% 4,5791% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,3212% -0,0073% 2,2813% 

   .    . Fumo e acessórios                   4,7391% 0,1089% 2,2978% 

   . Despesas diversas                    -1,7222% -0,0055% 0,3176% 

   .    . Animais                              -2,0697% -0,0058% 0,2789% 

   .    . Comunicação                          0,7865% 0,0003% 0,0386% 

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 

Junho de 2012 
Estrato 3 - Famílias com renda superior (renda média = R$ 2.792,90*) (em%) 

DENOMINAÇÃO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,1880% 0,1880% 100,0000% 

   . Alimentação                          0,3966% 0,0993% 25,0327% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,4146% 0,0403% 9,7213% 

   .    . Indústria da alimentação             0,4404% 0,0357% 8,1002% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3231% 0,0233% 7,2113% 

   . Habitação                            0,4176% 0,0945% 22,6301% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,0827% 0,0059% 7,0746% 

   .    . Operação do domicílio                -0,0032% -0,0004% 11,9910% 

   .    . Conservação do domicílio             2,4980% 0,0890% 3,5644% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,6578% -0,0164% 2,4894% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,9428% -0,0097% 1,0250% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,0887% -0,0004% 0,4755% 

   .    . Móveis                               -0,8517% -0,0071% 0,8370% 

   .    . Rouparia                             0,5534% 0,0008% 0,1518% 

   . Transporte                           -0,5817% -0,0946% 16,2670% 

   .    . Individual                           -0,7293% -0,0946% 12,9745% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 3,2925% 

   . Vestuário                            0,2165% 0,0046% 2,1352% 

   .    . Roupas                               -0,0933% -0,0011% 1,2291% 

   .    . Calçados                             0,6505% 0,0050% 0,7761% 

   . Educação e Leitura                   0,2509% 0,0264% 10,5351% 

   .    . Educação                             0,1975% 0,0197% 9,9675% 

   .    . Leitura                              1,1901% 0,0068% 0,5676% 

   . Saúde                                0,0704% 0,0111% 15,8345% 

   .    . Assistência médica                   0,1658% 0,0225% 13,5922% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,5324% -0,0117% 2,1961% 

   . Recreação                            -0,1725% -0,0023% 1,3187% 

   .    . Produtos                             -0,6895% -0,0052% 0,7505% 

   .    . Serviços                             0,5103% 0,0029% 0,5683% 

   . Despesas Pessoais                    2,1279% 0,0710% 3,3370% 

   .    . Higiene e beleza                     0,1635% 0,0031% 1,9098% 

   .    . Fumo e acessórios                   4,7565% 0,0679% 1,4272% 

   . Despesas Diversas                    -1,3599% -0,0057% 0,4203% 

   .    . Animais                              -2,0697% -0,0069% 0,3353% 

   .    . Comunicação                          1,4381% 0,0012% 0,0851% 

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 
DENOMINAÇÃO Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
 

Junho 2012 
abr/2012 a 
jun/2012 

jan/2011 a 
jun/2012 

jan/2012 a 
jun/2012 

jul/2011 a 
jun/2012 

Total Geral 0,2302% 1,3464% 3,4223% 3,4223% 6,3859% 
.Alimentação 0,4647% 1,8759% 2,9671% 2,9671% 8,4972% 
.In natura e semielaborados 0,5150% 1,4474% 2,1291% 2,1291% 9,6952% 

.Indústria da alimentação 0,4646% 2,3674% 2,9805% 2,9805% 6,8453% 

.Fora do domicílio 0,3601% 1,9870% 4,7386% 4,7386% 8,7326% 

.Habitação 0,3602% 1,1969% 4,4463% 4,4463% 6,2816% 

.Locação, impostos e condomínio 0,0480% 1,2236% 5,3969% 5,3969% 6,9957% 

.Operação do domicílio -0,0053% 0,7340% 4,3154% 4,3154% 6,0635% 

.Conservação  2,3095% 2,8412% 3,1414% 3,1414% 5,7186% 

.Equipamento Doméstico  -0,7451% -1,4575% -2,5663% -2,5663% -3,6003% 

.Eletrodomésticos -1,0749% -3,2470% -5,8901% -5,8901% -8,5921% 

.Utensílios  -0,0449% 0,1343% 0,5035% 0,5035% 1,7317% 

.Móveis -0,8861% -0,1428% 0,0642% 0,0642% 0,2018% 

.Rouparia 0,3615% 0,0733% -0,3123% -0,3123% -0,2336% 

.Transporte -0,5141% -0,3007% -0,4135% -0,4135% 1,1830% 

.Individual -0,7534% -0,4410% -1,1405% -1,1405% 0,9730% 

.Coletivo 0,0000% 0,0000% 1,1731% 1,1731% 1,6334% 

.Vestuário 0,2060% 0,5380% 0,4165% 0,4165% 1,5583% 

.Roupas -0,1472% 0,0920% 0,2070% 0,2070% 0,3176% 

.Calçados 0,6252% 1,0286% 0,8244% 0,8244% 3,2270% 

.Educação e Leitura 0,2401% 0,6133% 8,1679% 8,1679% 8,6916% 

.Educação 0,1837% 0,4538% 8,3009% 8,3009% 8,5848% 

.Leitura 1,2400% 3,4966% 5,8870% 5,8870% 10,5700% 

.Saúde 0,0305% 1,2214% 4,1884% 4,1884% 8,3051% 

.Assistência médica 0,1567% 0,7178% 4,3034% 4,3034% 9,7314% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,5059% 3,3917% 3,7532% 3,7532% 2,7698% 

.Recreação -0,1551% -0,4430% -0,2835% -0,2835% 0,6230% 

.Produtos -0,6247% -0,7412% -1,4835% -1,4835% -1,5875% 

.Serviços 0,4731% -0,0457% 1,3502% 1,3502% 3,7154% 

.Despesas Pessoais 2,1957% 10,1482% 11,8887% 11,8887% 13,7986% 

.Higiene e beleza -0,0597% 2,8231% 5,8374% 5,8374% 9,1219% 

.Fumo e acessórios 4,7389% 19,2917% 19,2229% 19,2229% 19,2974% 

.Despesas Diversas -1,5237% -0,3051% 0,8534% 0,8534% 0,6930% 

.Animais -2,0697% -0,6173% 0,7702% 0,7702% 0,5806% 

.Comunicação 1,2676% 1,2676% 1,2676% 1,2676% 1,2676% 

Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Estrato 1 
DENOMINAÇÃO Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
 

Junho 2012 
abr/2012 a 
jun/2012 

jan/2011 a 
jun/2012 

jan/2012 a 
jun/2012 

jul/2011 a 
jun/2012 

Total Geral 0,3776% 1,7848% 3,2531% 3,2531% 6,2213% 
.Alimentação 0,5619% 2,1956% 3,4666% 3,4666% 8,3658% 
.In natura e semielaborados 0,6288% 2,1423% 3,6292% 3,6292% 9,2572% 

.Indústria da alimentação 0,5225% 2,3605% 2,8223% 2,8223% 6,9846% 

.Fora do domicílio 0,4088% 1,9234% 4,7493% 4,7493% 8,9468% 

.Habitação 0,2713% 0,8537% 2,3413% 2,3413% 4,5003% 

.Locação, impostos e condomínio -0,0391% 0,9745% 4,1262% 4,1262% 5,0704% 

.Operação do domicílio 0,0117% 0,3657% 1,3779% 1,3779% 4,0529% 

.Conservação  2,2784% 3,0958% 3,4625% 3,4625% 5,5449% 

.Equipamento Doméstico  -0,7091% -1,5505% -2,8728% -2,8728% -3,9678% 

.Eletrodomésticos -1,2219% -3,4127% -6,2496% -6,2496% -8,6629% 

.Utensílios  0,2465% 0,5230% 0,9527% 0,9527% 2,0458% 

.Móveis -0,7057% 0,0905% 0,3596% 0,3596% 0,2842% 

.Rouparia 0,4414% -0,1664% -0,8408% -0,8408% -0,9760% 

.Transporte -0,2043% -0,1177% 0,3324% 0,3324% 1,6240% 

.Individual -0,7243% -0,4183% -1,0026% -1,0026% 0,8962% 

.Coletivo 0,0000% 0,0000% 0,8629% 0,8629% 1,9107% 

.Vestuário 0,1437% 0,5445% 0,3363% 0,3363% 1,6541% 

.Roupas -0,2638% 0,1069% 0,2037% 0,2037% 0,5077% 

.Calçados 0,5261% 0,9395% 0,6046% 0,6046% 3,0804% 

.Educação e Leitura 0,1884% 0,4746% 7,3961% 7,3961% 7,6513% 

.Educação 0,0829% 0,2679% 7,3248% 7,3248% 7,5324% 

.Leitura 2,8060% 5,7368% 9,1469% 9,1469% 10,6034% 

.Saúde -0,0356% 1,5756% 4,1230% 4,1230% 7,2936% 

.Assistência médica 0,1603% 0,6473% 4,3133% 4,3133% 9,6707% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,3959% 3,3385% 3,7728% 3,7728% 3,1582% 

.Recreação 0,3282% 0,2259% 1,2232% 1,2232% 2,2215% 

.Produtos 0,3948% 0,1222% 0,8413% 0,8413% 1,4290% 

.Serviços 0,2158% 0,4016% 1,8752% 1,8752% 3,5896% 

.Despesas Pessoais 2,4134% 11,3312% 12,6570% 12,6570% 14,3054% 

.Higiene e beleza -0,3558% 2,7774% 5,4849% 5,4849% 8,7096% 

.Fumo e acessórios 4,7045% 19,1385% 19,0295% 19,0295% 19,1343% 

.Despesas Diversas -1,7449% -0,4572% 0,7687% 0,7687% 0,6015% 

.Animais -2,0697% -0,6173% 0,7702% 0,7702% 0,5806% 

.Comunicação 0,7584% 0,7584% 0,7584% 0,7584% 0,7584% 

Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 2 

DENOMINAÇÃO Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
 

Junho 2012 
abr/2012 a 
jun/2012 

jan/2011 a 
jun/2012 

jan/2012 a 
jun/2012 

jul/2011 a 
jun/2012 

Total Geral 0,2442% 1,4772% 3,0248% 3,0248% 6,0068% 
.Alimentação 0,5032% 2,0360% 3,0775% 3,0775% 8,2678% 
.In natura e semielab. 0,5507% 1,7434% 2,5867% 2,5867% 9,1795% 

.Indústria da Alimentação 0,4632% 2,3581% 2,9593% 2,9593% 6,8900% 

.Fora do Domicílio 0,4478% 2,1998% 4,9881% 4,9881% 8,7554% 

.Habitação 0,2736% 0,9765% 3,0505% 3,0505% 5,1198% 

.Locação,Imp.e Condom. 0,0076% 1,0426% 3,9090% 3,9090% 5,1864% 

.Operação do Domicílio -0,0231% 0,5137% 2,6602% 2,6602% 4,8675% 

.Conservação  1,9038% 2,6807% 3,0947% 3,0947% 5,9868% 

.Equipamentos  -0,9107% -1,6859% -2,9653% -2,9653% -4,1825% 

.Eletrodomésticos -1,2381% -3,5559% -6,4001% -6,4001% -9,2700% 

.Utensílios  -0,0429% 0,1783% 0,5192% 0,5192% 1,6853% 

.Móveis -1,0017% -0,1280% 0,0965% 0,0965% 0,2956% 

.Rouparia -0,0329% 0,0209% -0,1618% -0,1618% 0,1013% 

.Transporte -0,4796% -0,3093% -0,2222% -0,2222% 1,1066% 

.Individual -0,8706% -0,5622% -1,3445% -1,3445% 0,7976% 

.Coletivo 0,0000% 0,0000% 1,1778% 1,1778% 1,4852% 

.Vestuário 0,2684% 0,6633% 0,6927% 0,6927% 1,9906% 

.Roupas -0,0719% 0,2346% 0,6213% 0,6213% 0,5674% 

.Calçados 0,6291% 1,0756% 0,8899% 0,8899% 3,5198% 

.Educação e Leitura 0,2568% 0,6769% 7,9300% 7,9300% 8,4019% 

.Educação 0,1824% 0,4750% 8,0121% 8,0121% 8,2549% 

.Leitura 1,4218% 3,9065% 6,6770% 6,6770% 10,7281% 

.Saúde -0,0644% 1,3039% 4,1873% 4,1873% 8,0664% 

.Assistência Médica 0,1075% 0,6329% 4,3943% 4,3943% 9,9308% 

.Medicam.e Prod.Farmac. -0,5618% 3,2599% 3,6548% 3,6548% 3,1794% 

.Recreação -0,1462% -0,3756% -0,2165% -0,2165% 0,9159% 

.Produtos -0,6354% -0,7769% -1,6935% -1,6935% -1,5995% 

.Serviços 0,4653% 0,1248% 1,6717% 1,6717% 4,2087% 

.Despesas Pessoais 2,2181% 10,5666% 12,0544% 12,0544% 14,0230% 

.Higiene e Beleza -0,3212% 2,6205% 5,3445% 5,3445% 8,9151% 

.Fumo e Acessórios 4,7391% 19,2942% 19,2296% 19,2296% 19,3096% 

.Despesas diversas -1,7222% -0,4443% 0,7722% 0,7722% 0,6063% 

.Animais -2,0697% -0,6173% 0,7702% 0,7702% 0,5806% 

.Comunicação 0,7865% 0,7865% 0,7865% 0,7865% 0,7865% 

            Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV - DIEESE 
Estrato 3 

DENOMINAÇÃO Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
 

Junho 2012 
abr/2012 a 
jun/2012 

jan/2011 a 
jun/2012 

jan/2012 a 
jun/2012 

jul/2011 a 
jun/2012 

Total Geral 0,1880% 1,1735% 3,6274% 3,6274% 6,5440% 
.Alimentação 0,3966% 1,6104% 2,6882% 2,6882% 8,4782% 
.In natura e semielaborados 0,4146% 0,7518% 0,9712% 0,9712% 9,8054% 

.Indústria da alimentação 0,4404% 2,3779% 3,0732% 3,0732% 6,7627% 

.Fora do domicílio 0,3231% 1,9224% 4,6488% 4,6488% 8,6685% 

.Habitação 0,4176% 1,3658% 5,5634% 5,5634% 7,2396% 

.Locação, impostos e condomínio 0,0827% 1,3472% 6,2485% 6,2485% 8,1289% 

.Operação do domicílio -0,0032% 0,9336% 5,9366% 5,9366% 7,2207% 

.Conservação  2,4980% 2,8473% 3,0828% 3,0828% 5,6174% 

.Equipamento Doméstico  -0,6578% -1,2130% -2,1488% -2,1488% -3,1542% 

.Eletrodomésticos -0,9428% -2,8101% -5,2080% -5,2080% -8,0482% 

.Utensílios  -0,0887% 0,0594% 0,4484% 0,4484% 1,7675% 

.Móveis -0,8517% -0,1909% -0,0015% -0,0015% 0,1435% 

.Rouparia 0,5534% 0,1961% -0,4103% -0,4103% -0,7251% 

.Transporte -0,5817% -0,3302% -0,6064% -0,6064% 1,1398% 

.Individual -0,7293% -0,4143% -1,1054% -1,1054% 1,0262% 

.Coletivo 0,0000% 0,0000% 1,3943% 1,3943% 1,5858% 

.Vestuário 0,2165% 0,5018% 0,3105% 0,3105% 1,3588% 

.Roupas -0,0933% 0,0647% 0,0669% 0,0669% 0,2700% 

.Calçados 0,6505% 1,0701% 0,8333% 0,8333% 3,0822% 

.Educação e Leitura 0,2509% 0,6218% 8,2709% 8,2709% 8,8077% 

.Educação 0,1975% 0,4686% 8,4283% 8,4283% 8,7123% 

.Leitura 1,1901% 3,3635% 5,6035% 5,6035% 10,4931% 

.Saúde 0,0704% 1,1256% 4,2094% 4,2094% 8,6036% 

.Assistência médica 0,1658% 0,7473% 4,2787% 4,2787% 9,7022% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,5324% 3,5449% 3,8426% 3,8426% 2,3288% 

.Recreação -0,1725% -0,5060% -0,4148% -0,4148% 0,4267% 

.Produtos -0,6895% -0,7584% -1,5739% -1,5739% -1,8313% 

.Serviços 0,5103% -0,1743% 1,1396% 1,1396% 3,5340% 

.Despesas Pessoais 2,1279% 9,5377% 11,5460% 11,5460% 13,5275% 

.Higiene e beleza 0,1635% 2,9127% 6,1426% 6,1426% 9,3431% 

.Fumo e acessórios 4,7565% 19,3695% 19,3176% 19,3176% 19,3723% 

.Despesas Diversas -1,3599% -0,1965% 0,9084% 0,9084% 0,7579% 

.Animais -2,0697% -0,6173% 0,7702% 0,7702% 0,5806% 

.Comunicação 1,4381% 1,4381% 1,4381% 1,4381% 1,4381% 

     Fonte: DIEESE 

 

 


