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São Paulo, 07 de junho de 2017 

NOTA À IMPRENSA 

 

 

 

Custo de Vida aumentou 0,37% em São Paulo 

Em maio, o Índice do Custo de Vida do município de São Paulo aumentou 0,37%, segundo 

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

variação acumulada do ICV-DIEESE foi de 2,95% de junho de 2016 a maio de 2017; e no ano, foi 

de 1,10%.  

Houve aumento para todos os estratos de renda1: 0,53% para o estrato 1; 0,43% para o 2; e, 

0,30% para o 3. Em 12 meses, as taxas por estrato de renda foram as seguintes: estrato 1, 2,73%; 

estrato 2, 2,76%; e, estrato 3, 3,14%. Nos primeiros cinco meses do ano, a variação foi de 0,92% 

para as famílias pertencentes ao 1º estrato; de 0,91% para as do 2º estrato; e, 1,23% para as do 3º.  

Houve aumento nos seguintes grupos: Habitação (1,91%), Despesas Diversas (0,28%), 

Despesas Pessoais (0,11%), Saúde (0,06%) e Educação e Leitura (0,04%). Nos outros grupos 

foram registradas taxas negativas: Equipamento Doméstico (-0,33%), Vestuário (-0,25%), 

Recreação (-0,23%), Alimentação (-0,17%) e Transporte (-0,04%). 

A alta da Habitação (1,91%) contribuiu com 0,42 p.p. para a taxa geral e as retrações dos 

grupos Alimentação (-0,17%) e Transporte (-0,04%) impactaram juntas com -0,06 p.p. (Tabela 1 

e Gráfico 1).  

O valor da tarifa de energia elétrica voltou ao normal depois da redução ocorrida em abril 

pela devolução de valores2 e aumentou 14,19%. Com isso, o subgrupo operação do domicílio 

(2,92%) e locação, impostos e condomínio (0,98%) tiveram alta. Já o subgrupo conservação do 

domicílio variou -0,15%. O grupo Habitação apresentou taxa de 1,91%. 

A diminuição de -0,04% no grupo Transporte ocorreu pela queda no preço do álcool         

(-3,06%) e do diesel (-0,67%), já a gasolina aumentou 0,27%. A taxa do subgrupo transporte 

individual foi de -0,40%. Já o subgrupo transporte coletivo aumentou 0,69%, devido ao reajuste da 

tarifa da integração do metrô (6,92%) ocorrido em meados de abril.  

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

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

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

1996. 
2 Em 2016, o custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas, mas a energia não chegou 

a ser usada. A devolução foi feita apenas em 2017, no mês de abril e fez com que a tarifa mostrasse retração de               

-12,72%. 
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Nos subgrupos da Alimentação (-0,17%) foi observado decréscimo nos produtos in natura 

e semielaborados (-0,60%) e alta na alimentação fora do domicílio (0,19%) e nos produtos da 

indústria alimentícia (0,17%).  

O subgrupo alimentação fora do domicílio (0,19%) apresentou elevação nos preços das 

refeições principais (0,31%) e dos lanches matinais e vespertinos (0,03%). Houve aumento no 

subgrupo indústria da alimentação (0,17%) e as taxas positivas e negativas mais expressivas foram: 

chocolate (5,33%), cerveja (2,45%), leite longa vida (2,40%), café em pó (1,11%), refrigerante 

(0,62%), frios (-2,48%), muçarela (-5,31%) e óleo de cozinha (-5,38%). 

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

(-0,60%), incluídos nos gastos com Alimentação (-0,17%), revelou o seguinte comportamento:  

 Raízes e tubérculos (9,30%) – o aumento do preço médio da cebola (22,99%), 

da batata (9,45%) e do  alho (3,07%) foram os responsáveis pela alta do item raízes e 

tubérculos. Houve queda na beterraba (-7,46%), mandioquinha (-4,32%), mandioca            

(-4,02%) e cenoura (-0,66%); 

 Carnes (1,22%) – a carne bovina (1,18%) e a suína (2,05%) apresentaram alta 

nos preços;  

 Hortaliças (0,82%) – o aumento no preço da alface (4,18%) e da escarola 

(3,39%) mais que compensou a diminuição no valor das demais hortaliças: cheiro verde e 

temperos (-5,05%), repolho (-5,00%), couve flor (-4,43%), couve (-2,07%), agrião             

(-1,53%) e brócolis (-1,50%); 

 Grãos (-0,28%) – o preço médio do feijão aumentou 3,63% e dos outros 

grãos, 3,53%. Já o valor do arroz diminuiu -1,81%; 

 Leite in natura (-0,84%) – houve aumento de valor médio no leite tipo A 

(1,81%) e redução no tipo B (-0,61%) e C (-1,02%); 

 Aves e ovos (-2,46%) – houve queda nos valores das aves (-2,23%) e dos 

ovos (-3,43%);  

 Legumes (-3,53%) – houve queda na vagem (-15,01%), abobrinha (-12,84%), 

pepino (-11,53%) e chuchu (-9,07%) e altas no pimentão (1,73%), berinjela (1,35%), 

quiabo (0,37%) e tomate (0,18%); e 

 Frutas (-5,98%) –  as variações negativas mais expressivas foram verificadas 

para a laranja (-10,21%), melancia (-9,75%), mamão (-7,31%), melão (-2,92%) e maçã       

(-2,61%). Destaca-se a alta do abacate (4,56%) e do limão (3,10%). 
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 TABELA 1 
Taxas, contribuições e porcentagens por grupos e subgrupos 

Município de São Paulo – maio de 2017 

Grupos e subgrupos 
Variação 

(%) 
Contribuição 

(p.p.) 
Ponderação 

(%) 

Total Geral 0,37 0,37 100,00 

. Alimentação -0,17 -0,05 31,75 

. . In natura e semielaborados -0,60 -0,09 14,11 

. . Indústria da alimentação 0,17 0,02 10,62 

. . Fora do domicílio 0,19 0,01 7,02 

. Habitação 1,91 0,42 21,87 

. . Locação, impostos e condomínio 0,98 0,06 5,82 

. . Operação do domicílio 2,92 0,37 12,57 

. . Conservação do domicílio -0,15 -0,01 3,48 

. Equipamento Doméstico -0,33 -0,01 1,87 

. . Eletrodomésticos -0,39 0,00 0,83 

. . Utensílios -0,62 0,00 0,35 

. . Móveis -0,06 0,00 0,57 

. . Rouparia -0,36 0,00 0,12 

. Transporte -0,04 -0,01 13,68 

. . Individual -0,40 -0,04 9,23 

. . Coletivo 0,69 0,03 4,44 

. Vestuário -0,25 0,00 1,74 

. . Roupas -0,44 0,00 0,87 

. . Calçados -0,11 0,00 0,77 

. Educação e Leitura 0,04 0,00 8,63 

. . Educação 0,04 0,00 8,20 

. . Leitura 0,00 0,00 0,44 

. Saúde 0,06 0,01 14,62 

. . Assistência médica 0,05 0,01 11,92 

. . Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,14 0,00 2,66 

. Recreação -0,23 0,00 0,96 

. . Produtos -0,48 0,00 0,43 

. . Serviços -0,03 0,00 0,53 

. Despesas Pessoais 0,11 0,00 4,44 

. . Higiene e beleza 0,24 0,00 2,01 

. . Fumo e acessórios 0,00 0,00 2,43 

. Despesas Diversas 0,28 0,00 0,44 

                         Fonte: DIEESE 
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GRÁFICO 1 

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

Município de São Paulo – maio de 2017 
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                  Fonte: DIEESE 

 

Índices por estrato de renda 

Para todos os estratos de renda, foram apuradas elevações entre abril e maio, sendo que as 

famílias de baixa renda foram as mais penalizadas: para as famílias pertencentes ao estrato 1, a taxa 

foi de 0,53%, para as do estrato 2, de 0,43%; para as do estrato 3, de maior renda, 0,30%. 

Todas as taxas de inflação aumentaram em relação ao mês anterior: no estrato 1 e 2, a 

diferença foi de 0,68 p.p.; e no 3, de 0,46 p.p..  
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TABELA 2 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxa geral e por estrato de renda  

Índices 
Abril/2017 

 (%) 
Maio/2017 

(%) 
Diferença 

(p.p.) 

Geral -0,18 0,37 0,55 

Estrato 1 -0,15 0,53 0,68 

Estrato 2 -0,25 0,43 0,68 

Estrato 3 -0,16 0,30 0,46 

                                            Fonte: DIEESE 

 
 

Resultados da inflação nas taxas por estrato 

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

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

(Tabela 3 e Gráfico 2). 

 

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

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

Grupos Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

 Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Taxa  
(%) 

Contribuição 
(p.p.) 

Total Geral                          0,37 0,37 0,53 0,53 0,43 0,43 0,30 0,30 

. Habitação                            1,91 0,42 2,50 0,58 2,15 0,47 1,62 0,35 

. Saúde                                0,06 0,01 0,07 0,01 0,06 0,01 0,07 0,01 

. D. Pessoais                    0,11 0,00 0,04 0,00 0,08 0,00 0,16 0,01 

. Educação 0,04 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 

. D. Diversas                    0,28 0,00 0,30 0,00 0,29 0,00 0,26 0,00 

. Recreação                            -0,23 0,00 -0,13 0,00 -0,25 0,00 -0,24 0,00 

. Vestuário                            -0,25 0,00 -0,30 -0,01 -0,15 0,00 -0,28 0,00 

. Transporte                           -0,04 -0,01 0,30 0,03 0,07 0,01 -0,14 -0,02 

. Equipamentos -0,33 -0,01 -0,58 -0,01 -0,09 0,00 -0,33 -0,01 

. Alimentação                          -0,17 -0,05 -0,19 -0,08 -0,15 -0,06 -0,17 -0,04 

Fonte: DIEESE 
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O fim da redução da tarifa de energia elétrica devido à cobrança indevida paga no mês de 

abril, pelo uso da Usina Angra 3 no ano passado, fez com que os subgrupos operação do domicílio e 

locação, impostos e condomínio voltassem a subir. No grupo Habitação, a alta mais expressiva foi 

registrada para as famílias de baixa renda: 2,50% de variação e 0,58 p.p. de contribuição; seguida 

do estrato 2, 2,15% e 0,47 p.p.; e, do estrato 3, -1,62% e 0,35 p.p., respectivamente.  

O recuo nos preços do álcool e do diesel, mesmo com o aumento da gasolina, diminuiu a 

taxa do subgrupo transporte individual. Já o aumento da integração do metrô, de 6,92%, elevou o 

subgrupo transporte coletivo. Assim, o grupo Transporte aumentou o custo de vida das famílias de 

baixa renda e diminuiu o das de maior rendimento: para o 1, a taxa foi de 0,30% e a contribuição de 

0,03 p.p.; para o 2, de 0,07% e 0,01 p.p.; e, para o 3, de -0,14% e -0,02 p.p., respectivamente.  

A diminuição do grupo Alimentação fez com que as famílias do estrato 1 fossem mais 

beneficiadas: a taxa foi de -0,19% e a contribuição de -0,08 p.p.. Para o estrato 2, a taxa foi de          

-0,15% e a contribuição de -0,06 p.p. e para o 3, de -0,17% e -0,04 p.p., respectivamente. 

 

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

Contribuições para o índice geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo – maio de 2017 
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Inflação acumulada 

A variação acumulada do ICV-DIEESE foi de 2,95% de junho de 2016 a maio de 2017. As 

taxas por estrato de renda foram as seguintes: estrato 1, 2,73%; estrato 2, 2,76%; e, estrato 3, 

3,14%. 

Em 2017, o índice geral foi de 1,10%. Para as famílias pertencentes ao 1º estrato, a variação 

foi de 0,92%; para as do 2º estrato, 0,91%; e, para as do 3º, 1,23% (Tabela 4). 

Comportamento dos preços em 2017 

Em cinco dos dez grupos do ICV foram observadas taxas acima do índice geral, 1,10%: 

Educação e Leitura (6,85%), Despesas Diversas (5,00%), Saúde (3,06%), Despesas Pessoais 

(1,67%) e Habitação (1,54%). Variações menores ou negativas ocorreram para: Recreação 

(0,46%), Alimentação (0,09%), Equipamento Doméstico (-1,27%), Vestuário (-1,93%) e 

Transporte (-2,18%).  

A taxa acumulada do grupo Educação e Leitura foi 6,85%. Enquanto no subgrupo 

educação, a variação foi de 7,12% - cursos formais (8,18%), livros (6,98%), cursos diversos 

(2,70%) e artigos de papelaria (1,39%); no subgrupo leitura, a alta foi de 1,97%. 

O grupo Despesas Diversas acumulou aumento de 5,00%. Não houve alteração nos gastos 

com comunicação e as despesas com animais domésticos tiveram elevação de 5,90%. 

O subgrupo assistência médica (2,95%) registrou alta de 3,40% para os seguros e convênios 

médicos; 2,59% para as internações hospitalares; 2,26% para os exames laboratoriais e 1,11% para 

as consultas médicas. Já o subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos variou 3,57%. Assim, 

no grupo Saúde foi verificada taxa de 3,06%. 

Nos subgrupos das Despesas Pessoais (1,67%), as variações encontradas foram: para fumo 

e acessórios, 1,97% e para higiene e beleza, 1,30%. 

 As alterações nas despesas com Habitação (1,54%) foram as seguintes: -0,17% para o 

subgrupo conservação do domicílio; 0,90% para o da locação, impostos e condomínio; e, 2,31% 

para o da operação do domicílio. 

Comportamento dos preços nos últimos 12 meses 

Nos últimos 12 meses, quatro grupos do ICV registraram taxas acima do índice geral, de 

2,95%, são eles: Despesas Diversas (16,11%), Educação e Leitura (7,77%), Saúde (4,69%) e 

Habitação (4,05%). As variações acumuladas dos outros seis grupos foram menores ou negativas:  
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Recreação (2,54%), Alimentação (2,07%), Despesas Pessoais (0,78%), Transporte (0,56%), 

Vestuário (-2,51%) e Equipamento Doméstico (-3,38%).  

 Despesas Diversas (16,11%) – os gastos com comunicação e com animais domésticos 

subiram, nos últimos 12 meses, 8,07% e 17,61%, respectivamente.  

 Educação e Leitura (7,77%) – o subgrupo educação registrou taxa acumulada de 7,88%, 

sendo de 8,72% para os cursos formais, 7,02% para os livros, 6,32% para os artigos de 

papelaria e 3,71% para os cursos diversos; o acumulado do subgrupo leitura foi de 5,90%: 

6,64% para os jornais e 5,40% para as revistas. 

 Saúde (4,69%) – a variação acumulada no subgrupo assistência médica foi de 4,92%: para 

os seguros e convênios médicos, 5,35%; para as internações hospitalares, 5,01%; para as 

consultas médicas, 3,18%; e, para os exames laboratoriais, 2,65%. O reajuste para o 

subgrupo dos medicamentos e produtos farmacêuticos foi de 3,66%, sendo 3,81% para os 

medicamentos e -4,66% para os produtos farmacêuticos. 

 Habitação (4,05%) – as despesas com habitação subiram mais para o subgrupo conservação 

do domicílio (4,93%); em seguida, para o da operação do domicílio (4,91%); e, por último, 

para o da locação, impostos e condomínio (1,72%). 
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TABELA 4 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

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

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

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

Total Geral 1,10 0,92 0,91 1,23 2,95 2,73 2,76 3,14 

.Alimentação 0,09 -0,19 -0,07 0,29 2,07 2,58 2,27 1,91 

.In natura e semielaborados -0,97 -1,17 -0,99 -0,96 -1,93 -0,60 -0,88 -3,18 

.Indústria da alimentação 0,42 0,45 0,36 0,48 5,15 5,81 5,20 4,85 

.Fora do domicílio 1,76 1,92 1,83 1,72 5,99 6,71 5,99 5,90 

.Habitação 1,54 1,60 1,59 1,50 4,05 3,16 3,79 4,39 

.Locação, impostos e condomínio 0,90 0,77 0,86 0,95 1,72 1,33 1,76 1,79 

.Operação do domicílio 2,31 2,22 2,22 2,35 4,91 3,27 4,27 5,72 

.Conservação do domicílio -0,17 -0,09 0,18 -0,36 4,93 6,12 4,99 4,59 

.Equipamento Doméstico  -1,27 -1,48 -1,07 -1,23 -3,38 -3,79 -3,21 -3,19 

.Eletrodomésticos -0,83 -0,42 -0,84 -0,88 -2,62 -1,86 -3,27 -2,11 

.Utensílios  -3,82 -5,72 -3,70 -2,96 -7,77 -10,59 -7,12 -6,86 

.Móveis -0,39 -0,23 -0,05 -0,60 -2,21 -2,29 -1,55 -2,63 

.Rouparia -0,84 -0,56 -0,97 -1,06 -0,62 -0,95 -0,48 -0,78 

.Transporte -2,18 0,01 -1,18 -2,95 0,56 1,82 1,18 0,13 

.Individual -4,10 -3,85 -3,68 -4,27 -0,47 -1,73 0,12 -0,53 

.Coletivo 2,00 1,57 1,97 2,40 2,74 3,24 2,46 2,71 

.Vestuário -1,93 -1,63 -1,65 -2,22 -2,51 -2,42 -2,05 -2,82 

.Roupas -3,34 -3,19 -2,94 -3,68 -5,74 -6,36 -5,45 -5,80 

.Calçados 0,09 0,25 -0,10 0,23 2,07 2,12 1,96 2,23 

.Educação e Leitura 6,85 5,99 6,47 7,00 7,77 6,97 7,41 7,92 

.Educação 7,12 6,17 6,76 7,29 7,88 7,05 7,51 8,03 

.Leitura 1,97 1,21 1,92 1,97 5,90 4,68 5,69 5,96 

.Saúde 3,06 3,06 3,23 3,01 4,69 4,46 4,74 4,73 

.Assistência médica 2,95 2,78 3,12 2,95 4,92 4,80 5,09 4,91 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,57 3,62 3,63 3,49 3,66 3,78 3,70 3,58 

.Recreação 0,46 2,24 0,63 0,06 2,54 1,97 2,46 2,70 

.Produtos -1,61 -1,23 -1,27 -1,76 1,28 1,96 1,95 0,97 

.Serviços 2,19 6,43 2,14 1,54 3,57 1,98 2,86 4,09 

.Despesas Pessoais 1,67 1,51 1,61 1,79 0,78 0,88 0,77 0,79 

.Higiene e beleza 1,30 0,76 1,10 1,61 -1,34 -1,95 -1,65 -0,95 

.Fumo e acessórios 1,97 1,97 1,98 1,97 2,61 2,66 2,62 2,58 

.Despesas Diversas 5,00 5,36 5,32 4,73 16,11 16,47 16,41 15,82 

Fonte: DIEESE 
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TABELA 5 
Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 

Maio de 2017 - Índice Geral 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,3653% 0,3653% 100,0000% 

   . Alimentação                          -0,1682% -0,0534% 31,7542% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,6028% -0,0851% 14,1136% 

   .    . Indústria da alimentação             0,1732% 0,0184% 10,6173% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,1891% 0,0133% 7,0234% 

   . Habitação                            1,9132% 0,4184% 21,8702% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,9809% 0,0571% 5,8189% 

   .    . Operação do domicílio                2,9168% 0,3665% 12,5668% 

   .    . Conservação do domicílio             -0,1494% -0,0052% 3,4845% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,3306% -0,0062% 1,8724% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,3912% -0,0033% 0,8310% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,6222% -0,0022% 0,3521% 

   .    . Móveis                               -0,0565% -0,0003% 0,5731% 

   .    . Rouparia                             -0,3649% -0,0004% 0,1162% 

   . Transporte                           -0,0447% -0,0061% 13,6761% 

   .    . Individual                           -0,3997% -0,0369% 9,2348% 

   .    . Coletivo                             0,6937% 0,0308% 4,4413% 

   . Vestuário                            -0,2502% -0,0044% 1,7410% 

   .    . Roupas                               -0,4441% -0,0039% 0,8744% 

   .    . Calçados                             -0,1111% -0,0009% 0,7669% 

   . Educação e Leitura                   0,0422% 0,0036% 8,6322% 

   .    . Educação                             0,0445% 0,0036% 8,1966% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,4356% 

   . Saúde                                0,0649% 0,0095% 14,6188% 

   .    . Assistência médica                   0,0491% 0,0059% 11,9210% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,1366% 0,0036% 2,6563% 

   . Recreação                            -0,2335% -0,0022% 0,9596% 

   .    . Produtos                             -0,4833% -0,0021% 0,4287% 

   .    . Serviços                             -0,0317% -0,0002% 0,5309% 

   . Despesas Pessoais                    0,1078% 0,0048% 4,4357% 

   .    . Higiene e beleza                     0,2438% 0,0049% 2,0099% 

   .    . Fumo e acessórios                   -0,0050% -0,0001% 2,4259% 

   . Despesas diversas                    0,2773% 0,0012% 0,4398% 

   .    . Animais                              0,3247% 0,0012% 0,3755% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0643% 

                Fonte: DIEESE 
                * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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TABELA 6 

Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Maio de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          0,5281% 0,5281% 100,0000% 

   . Alimentação                          -0,1875% -0,0767% 40,9325% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,3826% -0,0793% 20,7393% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,0022% -0,0003% 14,8281% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,0546% 0,0029% 5,3651% 

   . Habitação                            2,5039% 0,5819% 23,2407% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,8303% 0,0448% 5,3961% 

   .    . Operação do domicílio                3,6172% 0,5391% 14,9029% 

   .    . Conservação do domicílio             -0,0664% -0,0020% 2,9417% 

   . Equipamento Doméstico              -0,5832% -0,0102% 1,7528% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,4503% -0,0038% 0,8423% 

   .    . Utensílios domésticos                -2,0707% -0,0073% 0,3544% 

   .    . Móveis                               0,1766% 0,0008% 0,4542% 

   .    . Rouparia                             0,1051% 0,0001% 0,1020% 

   . Transporte                           0,2976% 0,0300% 10,0848% 

   .    . Individual                           -0,3871% -0,0109% 2,8074% 

   .    . Coletivo                             0,5617% 0,0409% 7,2774% 

   . Vestuário                            -0,2998% -0,0056% 1,8531% 

   .    . Roupas                               -0,6021% -0,0052% 0,8677% 

   .    . Calçados                             -0,0144% -0,0001% 0,9193% 

   . Educação e leitura                   -0,0510% -0,0020% 3,8451% 

   .    . Educação                             -0,0529% -0,0020% 3,7085% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,1365% 

   . Saúde                                0,0696% 0,0077% 11,0561% 

   .    . Assistência médica                   0,0330% 0,0024% 7,3327% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,1417% 0,0053% 3,7234% 

   . Recreação                            -0,1258% -0,0007% 0,5659% 

   .    . Produtos                             -0,2376% -0,0007% 0,2995% 

   .    . Serviços                             0,0000% 0,0000% 0,2664% 

   . Despesas Pessoais                    0,0378% 0,0024% 6,2479% 

   .    . Higiene e beleza                     0,1131% 0,0027% 2,3470% 

   .    . Fumo e acessórios                   -0,0075% -0,0003% 3,9009% 

   . Despesas Diversas                    0,2966% 0,0012% 0,4211% 

   .    . Animais                              0,3247% 0,0012% 0,3846% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0365% 

             Fonte: DIEESE 
             * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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TABELA 7 

Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo – ICV-DIEESE 
Maio de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,4308% 0,4308% 100,0000% 

   . Alimentação                          -0,1525% -0,0559% 36,6812% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,4991% -0,0892% 17,8821% 

   .    . Indústria da alimentação             0,1601% 0,0209% 13,0450% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,2162% 0,0124% 5,7540% 

   . Habitação                            2,1450% 0,4718% 21,9959% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,7978% 0,0407% 5,0997% 

   .    . Operação do domicílio                3,2444% 0,4360% 13,4371% 

   .    . Conservação do domicílio             -0,1397% -0,0048% 3,4591% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,0886% -0,0018% 2,0771% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,3274% -0,0032% 0,9625% 

   .    . Utensílios domésticos                0,5916% 0,0020% 0,3319% 

   .    . Móveis                               -0,0571% -0,0004% 0,6526% 

   .    . Rouparia                             -0,2149% -0,0003% 0,1301% 

   . Transporte                           0,0676% 0,0090% 13,3426% 

   .    . Individual                           -0,4232% -0,0308% 7,2894% 

   .    . Coletivo                             0,6586% 0,0399% 6,0532% 

   . Vestuário                            -0,1549% -0,0032% 2,0390% 

   .    . Roupas                               -0,3302% -0,0031% 0,9334% 

   .    . Calçados                             -0,0980% -0,0010% 0,9792% 

   . Educação e Leitura                   -0,0012% -0,0001% 4,9917% 

   .    . Educação                             -0,0012% -0,0001% 4,7086% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,2832% 

   . Saúde                                0,0605% 0,0076% 12,5533% 

   .    . Assistência médica                   0,0365% 0,0034% 9,4224% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,1349% 0,0042% 3,0769% 

   . Recreação                            -0,2523% -0,0020% 0,8048% 

   .    . Produtos                             -0,5362% -0,0019% 0,3518% 

   .    . Serviços                             -0,0319% -0,0001% 0,4530% 

   . Despesas Pessoais                    0,0841% 0,0043% 5,1721% 

   .    . Higiene e beleza                     0,2069% 0,0045% 2,1800% 

   .    . Fumo e acessórios                   -0,0053% -0,0002% 2,9920% 

   . Despesas diversas                    0,2946% 0,0010% 0,3424% 

   .    . Animais                              0,3247% 0,0010% 0,3106% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0318% 

             Fonte: DIEESE 
             * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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TABELA 8 
Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 

Maio de 2017 
Estrato 3 - Famílias com renda superior (renda média = R$ 2.792,90*) (em%) 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          0,3003% 0,3003% 100,0000% 

   . Alimentação                          -0,1659% -0,0447% 26,9543% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,8216% -0,0855% 10,4073% 

   .    . Indústria da alimentação             0,2772% 0,0236% 8,5096% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,2141% 0,0172% 8,0373% 

   . Habitação                            1,6241% 0,3538% 21,7870% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        1,0780% 0,0673% 6,2449% 

   .    . Operação do domicílio                2,4552% 0,2927% 11,9214% 

   .    . Conservação do domicílio             -0,1704% -0,0062% 3,6207% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,3282% -0,0060% 1,8379% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,3765% -0,0029% 0,7820% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,4570% -0,0017% 0,3727% 

   .    . Móveis                               -0,1002% -0,0006% 0,5689% 

   .    . Rouparia                             -0,7117% -0,0008% 0,1143% 

   . Transporte                           -0,1415% -0,0207% 14,6516% 

   .    . Individual                           -0,4022% -0,0467% 11,6049% 

   .    . Coletivo                             0,8516% 0,0259% 3,0466% 

   . Vestuário                            -0,2831% -0,0044% 1,5436% 

   .    . Roupas                               -0,4659% -0,0039% 0,8363% 

   .    . Calçados                             -0,1333% -0,0008% 0,6139% 

   . Educação e Leitura                   0,0624% 0,0071% 11,3288% 

   .    . Educação                             0,0657% 0,0071% 10,7526% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,5762% 

   . Saúde                                0,0654% 0,0108% 16,5880% 

   .    . Assistência médica                   0,0542% 0,0078% 14,3773% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,1412% 0,0031% 2,1646% 

   . Recreação                            -0,2412% -0,0027% 1,1306% 

   .    . Produtos                             -0,5005% -0,0025% 0,4981% 

   .    . Serviços                             -0,0370% -0,0002% 0,6326% 

   . Despesas Pessoais                    0,1597% 0,0059% 3,7152% 

   .    . Higiene e beleza                     0,3248% 0,0060% 1,8465% 

   .    . Fumo e acessórios                   -0,0035% -0,0001% 1,8687% 

   . Despesas Diversas                    0,2631% 0,0012% 0,4630% 

   .    . Animais                              0,3247% 0,0012% 0,3751% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0879% 

                       Fonte: DIEESE 
                   * Valores de junho de 1996, quando foi introduzida a ponderação atual do ICV 
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TABELA 9 
Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Índice Geral 

Grupos e Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

subgrupos mai/17 
mar/2017 a 
mai/2017 

dez/2016 a 
mai/2017 

jan/2017 a 
mai/2017 

jun/2016 a 
mai/2017 

Total Geral 0,3653% 0,1963% 1,2203% 1,0987% 2,9481% 

.Alimentação -0,1682% -0,0878% -0,4200% 0,0916% 2,0691% 

.In natura e semielaborados -0,6028% -0,6423% -2,4153% -0,9701% -1,9322% 

.Indústria da alimentação 0,1732% -0,2542% 0,7981% 0,4238% 5,1528% 

.Fora do domicílio 0,1891% 1,2944% 1,8711% 1,7573% 5,9920% 

.Habitação 1,9132% 0,7271% 1,8873% 1,5446% 4,0506% 

.Locação, impostos e condomínio 0,9809% 0,7731% 0,8124% 0,9042% 1,7203% 

.Operação do domicílio 2,9168% 0,9736% 3,0074% 2,3131% 4,9066% 

.Conservação  -0,1494% -0,2549% -0,3470% -0,1734% 4,9260% 

.Equipamento Doméstico  -0,3306% -1,6042% -1,5616% -1,2698% -3,3825% 

.Eletrodomésticos -0,3912% -1,1891% -1,6728% -0,8279% -2,6151% 

.Utensílios  -0,6222% -3,4878% -4,9482% -3,8166% -7,7662% 

.Móveis -0,0565% -1,4088% 0,3783% -0,3868% -2,2060% 

.Rouparia -0,3649% 0,3158% 0,4642% -0,8412% -0,6207% 

.Transporte -0,0447% -2,2995% -1,2879% -2,1834% 0,5598% 

.Individual -0,3997% -4,1009% -2,8106% -4,0952% -0,4659% 

.Coletivo 0,6937% 1,6271% 1,9990% 1,9990% 2,7373% 

.Vestuário -0,2502% -0,6746% -1,7244% -1,9326% -2,5098% 

.Roupas -0,4441% -0,8727% -3,7941% -3,3352% -5,7444% 

.Calçados -0,1111% -0,4942% 1,0175% 0,0905% 2,0667% 

.Educação e Leitura 0,0422% 0,1290% 7,0641% 6,8496% 7,7748% 

.Educação 0,0445% 0,1649% 7,2896% 7,1221% 7,8762% 

.Leitura 0,0000% -0,5406% 2,9899% 1,9674% 5,9015% 

.Saúde 0,0649% 2,5263% 3,1076% 3,0589% 4,6903% 

.Assistência médica 0,0491% 2,3487% 3,0128% 2,9546% 4,9231% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,1366% 3,3665% 3,5737% 3,5677% 3,6608% 

.Recreação -0,2335% -0,3692% 0,2706% 0,4628% 2,5372% 

.Produtos -0,4833% -0,5905% -1,6524% -1,6062% 1,2789% 

.Serviços -0,0317% -0,1906% 1,8720% 2,1904% 3,5719% 

.Despesas Pessoais 0,1078% 1,2422% 2,9956% 1,6659% 0,7827% 

.Higiene e beleza 0,2438% 0,3895% 1,0185% 1,2962% -1,3356% 

.Fumo e acessórios -0,0050% 1,9615% 4,6974% 1,9750% 2,6120% 

.Despesas Diversas 0,2773% 1,1325% 6,4845% 4,9954% 16,1146% 

.Animais 0,3247% 1,3284% 7,6759% 5,8981% 17,6089% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 8,0677% 
       Fonte: DIEESE 
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TABELA 10 

Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 1 

Grupos e Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

subgrupos mai/17 
mar/2017 a 
mai/2017 

dez/2016 a 
mai/2017 

jan/2017 a 
mai/2017 

jun/2016 a 
mai/2017 

Total Geral 0,5281% 0,6092% 0,7676% 0,9188% 2,7293% 

.Alimentação -0,1875% 0,0946% -0,7733% -0,1876% 2,5799% 

.In natura e semielaborados -0,3826% 0,1476% -2,7095% -1,1719% -0,5991% 

.Indústria da alimentação -0,0022% -0,3662% 1,0284% 0,4548% 5,8131% 

.Fora do domicílio 0,0546% 1,1814% 2,0151% 1,9190% 6,7068% 

.Habitação 2,5039% 1,1252% 1,4496% 1,5977% 3,1605% 

.Locação, impostos e condomínio 0,8303% 0,6535% 0,7033% 0,7654% 1,3301% 

.Operação do domicílio 3,6172% 1,5261% 1,9890% 2,2233% 3,2692% 

.Conservação  -0,0664% -0,0805% 0,0427% -0,0866% 6,1210% 

.Equipamento Doméstico  -0,5832% -1,6586% -1,9284% -1,4787% -3,7911% 

.Eletrodomésticos -0,4503% -1,5871% -1,2307% -0,4158% -1,8608% 

.Utensílios  -2,0707% -4,6450% -7,3821% -5,7161% -10,5944% 

.Móveis 0,1766% 0,0295% 0,6085% -0,2268% -2,2892% 

.Rouparia 0,1051% 0,8929% 1,0817% -0,5649% -0,9527% 

.Transporte 0,2976% -0,3527% 0,2619% 0,0100% 1,8179% 

.Individual -0,3871% -4,4450% -3,0006% -3,8476% -1,7333% 

.Coletivo 0,5617% 1,3051% 1,5672% 1,5672% 3,2435% 

.Vestuário -0,2998% -0,6815% -1,4434% -1,6307% -2,4155% 

.Roupas -0,6021% -1,0207% -3,9043% -3,1899% -6,3580% 

.Calçados -0,0144% -0,2612% 1,2666% 0,2460% 2,1160% 

.Educação e Leitura -0,0510% 0,0873% 6,1234% 5,9895% 6,9677% 

.Educação -0,0529% 0,1103% 6,3135% 6,1742% 7,0539% 

.Leitura 0,0000% -0,5321% 1,2113% 1,2113% 4,6796% 

.Saúde 0,0696% 2,7446% 3,1079% 3,0637% 4,4554% 

.Assistência médica 0,0330% 2,4229% 2,8443% 2,7833% 4,8009% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,1417% 3,3832% 3,6310% 3,6200% 3,7831% 

.Recreação -0,1258% -0,0326% 2,0520% 2,2411% 1,9682% 

.Produtos -0,2376% -0,3397% -1,3790% -1,2256% 1,9610% 

.Serviços 0,0000% 0,3143% 6,1961% 6,4311% 1,9761% 

.Despesas Pessoais 0,0378% 1,2813% 3,0441% 1,5143% 0,8780% 

.Higiene e beleza 0,1131% 0,1825% 0,4362% 0,7598% -1,9465% 

.Fumo e acessórios -0,0075% 1,9548% 4,6814% 1,9741% 2,6592% 

.Despesas Diversas 0,2966% 1,2122% 6,9664% 5,3611% 16,4693% 

.Animais 0,3247% 1,3284% 7,6759% 5,8981% 17,6089% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,6474% 
      Fonte: DIEESE 
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TABELA 11 
Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Estrato 2 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

mai/17 
mar/2017 a 
mai/2017 

dez/2016 a 
mai/2017 

jan/2017 a 
mai/2017 

jun/2016 a 
mai/2017 

Total Geral 0,4308% 0,1967% 0,9562% 0,9130% 2,7613% 

.Alimentação -0,1525% -0,2998% -0,5690% -0,0749% 2,2722% 

.In natura e semielaborados -0,4991% -0,7789% -2,3264% -0,9891% -0,8770% 

.Indústria da alimentação 0,1601% -0,3081% 0,7983% 0,3578% 5,1959% 

.Fora do domicílio 0,2162% 1,2275% 1,9579% 1,8313% 5,9886% 

.Habitação 2,1450% 0,8352% 1,7508% 1,5904% 3,7934% 

.Locação, impostos e condomínio 0,7978% 0,7191% 0,8089% 0,8606% 1,7633% 

.Operação do domicílio 3,2444% 1,0940% 2,5715% 2,2220% 4,2676% 

.Conservação  -0,1397% -0,0214% -0,0710% 0,1834% 4,9925% 

.Equipamento Doméstico  -0,0886% -1,4978% -1,5504% -1,0721% -3,2143% 

.Eletrodomésticos -0,3274% -1,0287% -2,0192% -0,8362% -3,2695% 

.Utensílios  0,5916% -2,9051% -4,8207% -3,6981% -7,1198% 

.Móveis -0,0571% -1,7326% 0,5942% -0,0463% -1,5500% 

.Rouparia -0,2149% -0,0716% 0,1145% -0,9732% -0,4830% 

.Transporte 0,0676% -1,7460% -0,3546% -1,1824% 1,1750% 

.Individual -0,4232% -4,3837% -2,2253% -3,6816% 0,1205% 

.Coletivo 0,6586% 1,5925% 1,9693% 1,9693% 2,4606% 

.Vestuário -0,1549% -0,6194% -1,3995% -1,6548% -2,0487% 

.Roupas -0,3302% -0,7709% -3,4503% -2,9433% -5,4462% 

.Calçados -0,0980% -0,6173% 0,8663% -0,0957% 1,9590% 

.Educação e Leitura -0,0012% 0,0808% 6,6466% 6,4708% 7,4091% 

.Educação -0,0012% 0,1165% 6,8892% 6,7579% 7,5146% 

.Leitura 0,0000% -0,5066% 2,7707% 1,9166% 5,6889% 

.Saúde 0,0605% 2,7247% 3,2578% 3,2314% 4,7414% 

.Assistência médica 0,0365% 2,5089% 3,1497% 3,1152% 5,0874% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,1349% 3,4348% 3,6361% 3,6342% 3,7001% 

.Recreação -0,2523% -0,3499% 0,3739% 0,6262% 2,4592% 

.Produtos -0,5362% -0,6155% -1,3999% -1,2688% 1,9514% 

.Serviços -0,0319% -0,1436% 1,7887% 2,1410% 2,8551% 

.Despesas Pessoais 0,0841% 1,2549% 2,9964% 1,6058% 0,7722% 

.Higiene e beleza 0,2069% 0,3009% 0,7526% 1,1027% -1,6495% 

.Fumo e acessórios -0,0053% 1,9631% 4,6990% 1,9764% 2,6174% 

.Despesas Diversas 0,2946% 1,2039% 6,9160% 5,3229% 16,4061% 

.Animais 0,3247% 1,3284% 7,6759% 5,8981% 17,6089% 

.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,8019% 
      Fonte: DIEESE 
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TABELA 12 
Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 

Estrato 3 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

mai/17 
mar/2017 a 
mai/2017 

dez/2016 a 
mai/2017 

jan/2017 a 
mai/2017 

jun/2016 a 
mai/2017 

Total Geral 0,3003% 0,0866% 1,4688% 1,2263% 3,1401% 

.Alimentação -0,1659% -0,1010% -0,1616% 0,2855% 1,9106% 

.In natura e semielaborados -0,8216% -1,1694% -2,3593% -0,9616% -3,1839% 

.Indústria da alimentação 0,2772% -0,1484% 0,7165% 0,4778% 4,8545% 

.Fora do domicílio 0,2141% 1,3543% 1,8352% 1,7209% 5,9019% 

.Habitação 1,6241% 0,5683% 2,0458% 1,4956% 4,3884% 

.Locação, impostos e condomínio 1,0780% 0,8172% 0,8364% 0,9486% 1,7879% 

.Operação do domicílio 2,4552% 0,7382% 3,4916% 2,3459% 5,7226% 

.Conservação  -0,1704% -0,4281% -0,5655% -0,3593% 4,5946% 

.Equipamento Doméstico  -0,3282% -1,6191% -1,3344% -1,2318% -3,1905% 

.Eletrodomésticos -0,3765% -1,1949% -1,4790% -0,8755% -2,1135% 

.Utensílios  -0,4570% -3,2217% -3,8442% -2,9644% -6,8599% 

.Móveis -0,1002% -1,4757% 0,1930% -0,5979% -2,6277% 

.Rouparia -0,7117% 0,1216% 0,5813% -1,0583% -0,7805% 

.Transporte -0,1415% -2,8382% -1,9186% -2,9464% 0,1327% 

.Individual -0,4022% -4,0368% -3,0057% -4,2747% -0,5301% 

.Coletivo 0,8516% 1,9524% 2,3989% 2,3989% 2,7073% 

.Vestuário -0,2831% -0,6598% -1,9308% -2,2241% -2,8165% 

.Roupas -0,4659% -0,8848% -3,8900% -3,6798% -5,7971% 

.Calçados -0,1333% -0,3993% 1,1593% 0,2279% 2,2288% 

.Educação e Leitura 0,0624% 0,1534% 7,2257% 7,0030% 7,9204% 

.Educação 0,0657% 0,1922% 7,4597% 7,2868% 8,0273% 

.Leitura 0,0000% -0,5624% 3,0388% 1,9679% 5,9634% 

.Saúde 0,0654% 2,4264% 3,0663% 3,0108% 4,7300% 

.Assistência médica 0,0542% 2,3027% 3,0088% 2,9460% 4,9068% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,1412% 3,3016% 3,5003% 3,4928% 3,5757% 

.Recreação -0,2412% -0,4284% -0,1029% 0,0611% 2,6961% 

.Produtos -0,5005% -0,5989% -1,7455% -1,7639% 0,9694% 

.Serviços -0,0370% -0,2943% 1,2235% 1,5397% 4,0915% 

.Despesas Pessoais 0,1597% 1,2513% 3,0275% 1,7926% 0,7948% 

.Higiene e beleza 0,3248% 0,5424% 1,3891% 1,6098% -0,9484% 

.Fumo e acessórios -0,0035% 1,9637% 4,7047% 1,9744% 2,5843% 

.Despesas Diversas 0,2631% 1,0742% 6,1338% 4,7289% 15,8183% 

.Animais 0,3247% 1,3284% 7,6759% 5,8981% 17,6089% 

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

 

 

 

 

 

 
 


