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São Paulo, 06 de setembro de 2017 

NOTA À IMPRENSA 

 

Custo de Vida permanece  
relativamente estável em agosto 

 

Entre julho e agosto, o Índice do Custo de Vida do município de São Paulo praticamente não 

variou (-0,01%), segundo cálculo do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). Entre setembro de 2016 e agosto de 2017, a variação acumulada do ICV-

DIEESE foi de 1,71%; e no ano, de 0,91%.  

Houve queda para os estratos de renda1 mais baixos entre julho e agosto: -0,44% para o 

estrato 1;  -0,19% para o 2; e alta para o estrato 3, 0,18%. Em 12 meses, as taxas por estrato de 

renda foram as seguintes: estrato 1, 0,61%; estrato 2, 1,13%; e, estrato 3, 2,31%. Em 2017, a 

variação foi de 0,48% para as famílias pertencentes ao 1º estrato; de 0,52% para as do 2º estrato; e, 

1,20% para as do 3º.  

As taxas positivas foram observadas na Habitação (0,08%), Educação e Leitura (0,15%), 

Despesas Diversas (1,26%) e Transporte (2,76%). As retrações foram anotadas nos grupos 

Alimentação (-1,20%), Vestuário (-0,71%), Despesas Pessoais (-0,39%), Equipamento 

Doméstico (-0,38%) e Recreação (-0,19%). O grupo Saúde ficou estável. 

O aumento do Transporte (2,76%) contribuiu com 0,37 ponto percentual (p.p.) para a taxa 

geral; e a diminuição no grupo Alimentação (-1,20%), com -0,38 p.p. (Tabela 1 e Gráfico 1).  

A alta de 2,76% no grupo Transporte deveu-se ao reajuste em 21 de julho no valor do 

combustível. As taxas registradas foram: álcool, 8,04%; gasolina, 6,36%; e diesel, 4,11%. Como 

resultado, o subgrupo transporte individual aumentou 4,14%; já o subgrupo transporte coletivo não 

variou.  

Nos subgrupos da Alimentação (-1,20%) ocorreu queda para os produtos in natura e 

semielaborados (-2,17%) e para os da indústria alimentícia (-0,92%); e, para a alimentação fora do 

domicílio foi registrada alta de 0,28%.  

No subgrupo alimentação fora do domicílio (0,28%), houve elevação de preço nas refeições 

principais (0,37%), devido ao reajuste principalmente das refeições por quilo (0,61%); já a alta nos 

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

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

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

1996. 
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lanches matinais e vespertinos foi de 0,15%. As taxas positivas e negativas mais significativas para 

o subgrupo indústria da alimentação (-0,92%) foram: leite (-3,72%), açúcar (-3,50%), frios  

(-2,20%), queijos (-1,86%), óleos de cozinha (-1,74%), alimentos prontos para consumo (-1,31%), 

café em pó (-0,83%), refrigerantes (-0,69%) e salsicha (3,92%). 

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

(-2,17%), incluídos nos gastos com Alimentação (-1,20%), revelou o seguinte comportamento:  

 Leite in natura (0,08%) – houve aumento de valor médio no leite tipo B 

(0,24%) e diminuição no tipo A (-0,17%). O tipo C não variou; 

 Aves e ovos (-0,54%) – houve queda de -0,83% no preço das aves e alta de 

0,59% no dos ovos;  

 Carnes (-2,05%) – tanto a carne bovina (-2,10%) quanto a suína (-0,90%) 

apresentaram diminuição nos preços;  

 Legumes (-2,25%) – pimentão (11,46%) e vagem (8,83%) mostraram 

elevações nos preços e os recuos mais expressivas foram anotados na abobrinha (-10,85%), 

tomate (-7,69%) e chuchu (-5,83%);  

 Frutas (-2,63%) – as maiores altas ocorreram no preço do abacate (14,16%), 

kiwi (12,17%) e pera (11,74%). As quedas mais expressivas foram observadas no valor do 

abacaxi (-7,50%), laranja (-5,41%), mamão (-4,18%) e banana (-2,99%); 

 Raízes e tubérculos (-3,80%) – todos os tubérculos tiveram diminuição de 

preços com destaque para as variações da mandioquinha (-9,66%), cenoura (-8,93%), 

beterraba (-8,60%) e mandioca (-4,86%);  

 Grãos (-4,15%) – houve elevação no preço médio do arroz (0,15%) e 

diminuição no do feijão carioquinha (-14,74%) e no dos outros grãos (-0,38%); e, 

 Hortaliças (-8,57%) – todas as hortaliças apresentaram redução de preços 

entre julho e agosto, com destaque para as taxas  da alface (-10,09%), couve flor  

(-9,89%), couve (-7,80%) e escarola (-7,65%). 
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TABELA 1 
Taxas, contribuições e porcentagens por grupos e subgrupos 

Município de São Paulo – agosto de 2017 

Grupos e subgrupos 
Variação 

(%) 
Contribuição 

(p.p.) 
Ponderação 

(%) 

Total Geral -0,01 -0,01 100,00 

. Alimentação -1,20 -0,38 31,49 

. . In natura e semielaborados -2,17 -0,30 13,81 

. . Indústria da alimentação -0,92 -0,10 10,56 

. . Fora do domicílio 0,28 0,02 7,13 

. Habitação 0,08 0,02 22,46 

. . Locação, impostos e condomínio 0,13 0,01 5,89 

. . Operação do domicílio 0,01 0,00 13,04 

. . Conservação do domicílio 0,27 0,01 3,53 

. Equipamento Doméstico -0,38 -0,01 1,84 

. . Eletrodomésticos 0,15 0,00 0,82 

. . Utensílios -0,46 0,00 0,34 

. . Móveis -0,94 -0,01 0,56 

. . Rouparia -1,13 0,00 0,12 

. Transporte 2,76 0,37 13,37 

. . Individual 4,14 0,37 8,89 

. . Coletivo 0,00 0,00 4,48 

. Vestuário -0,71 -0,01 1,72 

. . Roupas -0,93 -0,01 0,86 

. . Calçados -0,56 0,00 0,76 

. Educação e Leitura 0,15 0,01 8,62 

. . Educação 0,15 0,01 8,19 

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

. Saúde 0,00 0,00 14,68 

. . Assistência médica 0,00 0,00 11,98 

. . Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,03 0,00 2,66 

. Recreação -0,19 0,00 0,97 

. . Produtos 0,07 0,00 0,43 

. . Serviços -0,40 0,00 0,54 

. Despesas Pessoais -0,39 -0,02 4,41 

. . Higiene e beleza -0,89 -0,02 1,98 

. . Fumo e acessórios 0,01 0,00 2,42 

. Despesas Diversas 1,26 0,01 0,44 

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

Taxas dos grupos  
Município de São Paulo – agosto de 2017 
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                  Fonte: DIEESE 

 

 

Índices por estrato de renda 

Em agosto, as taxas foram negativas para as famílias de menores rendas: estrato l, -0,44% e 

estrato 2, -0,19%. As famílias do estrato 3 registraram taxa positiva de 0,18%. 

 Em relação ao mês de julho, as taxas apresentaram as seguintes diferenças: para o 1º estrato, 

-0,78 p.p.; para o 2º, -0,36 p.p.; e, para o 3º, de 0,11 p.p..  
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TABELA 2 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxa geral e por estrato de renda  

Índices 
Julho/2017 

 (%) 
Agosto/2017 

(%) 
Diferença 

(p.p.) 

Geral 0,13 -0,01 -0,14 

Estrato 1 0,34 -0,44 -0,78 

Estrato 2 0,17 -0,19 -0,36 

Estrato 3 0,07 0,18 0,11 

                                            Fonte: DIEESE 

 
 

Resultados da inflação nas taxas por estrato 

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

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

(Tabela 3 e Gráfico 2). 

 

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

Taxas e contribuições: geral e por estrato de renda 
Município de São Paulo – agosto 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                          -0,01 -0,01 -0,44 -0,44 -0,19 -0,19 0,18 0,18 

. Transporte                           2,76 0,37 1,41 0,14 2,40 0,31 3,12 0,44 

. Habitação                            0,08 0,02 0,09 0,02 0,10 0,02 0,07 0,02 

. Educação 0,15 0,01 0,18 0,01 0,15 0,01 0,14 0,02 

. D. Diversas                    1,26 0,01 1,36 0,01 1,35 0,00 1,19 0,01 

. Saúde                                0,00 0,00 -0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

. Recreação                            -0,19 0,00 -0,15 0,00 -0,20 0,00 -0,19 0,00 

. Equipamentos -0,38 -0,01 -0,50 -0,01 -0,46 -0,01 -0,31 -0,01 

. Vestuário                            -0,71 -0,01 -0,89 -0,02 -0,57 -0,01 -0,75 -0,01 

. D. Pessoais                    -0,39 -0,02 -0,41 -0,03 -0,42 -0,02 -0,36 -0,01 

. Alimentação                          -1,20 -0,38 -1,39 -0,56 -1,37 -0,50 -1,01 -0,27 

Fonte: DIEESE 
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O reajuste dos combustíveis, divulgado em 21 de julho, teve impacto expressivo em agosto. 

Como os combustíveis pesam proporcionalmente mais para as famílias de maiores rendas, o 

resultado no grupo Transporte foi o seguinte: para o 3º estrato, a taxa foi de 3,12% e a contribuição 

de 0,44 p.p.; para o 2º, de 2,40% e 0,31 p.p.; e para o 1º, a variação foi de 1,41% e o impacto, de 

0,14 p.p..  

A queda nos alimentos, tanto in natura quanto industrializados, beneficiou mais as famílias 

com rendas mais baixas, que registraram recuos mais acentuados. Para o estrato 1, a variação foi de 

-1,39% e a contribuição, de -0,56 p.p.; para o estrato 2, de -1,37% e -0,50 p.p.; e, para o 3, -1,01% e 

-0,27 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 – agosto de 2017 
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Inflação acumulada 

Entre setembro de 2016 e agosto de 2017, o ICV-DIEESE acumulou variação de 1,71%. As 

taxas por estrato de renda são mais altas quanto maior é o poder aquisitivo das famílias: estrato 1, 

0,61%; estrato 2, 1,13%; e, estrato 3, 2,31%. 

Em 2017, o índice geral foi de 0,91%. Para as famílias pertencentes ao 1º estrato, a variação 

foi de 0,48%; para as do 2º estrato, 0,52%; e, para as do 3º, 1,20% (Tabela 4). 

 

Comportamento dos preços em 2017 

Taxas acima do índice geral, 0,91%, foram verificadas nos grupos Educação e Leitura 

(7,03%), Despesas Diversas (6,84%), Saúde (3,61%), Habitação (2,62%) e Recreação (1,44%). 

Variações menores foram observadas para: Despesas Pessoais (0,66%), Transporte (-1,50%), 

Alimentação (-1,59%), Equipamento Doméstico (-2,58%) e Vestuário (-3,64%).  

O grupo Educação e Leitura acumulou taxa de 7,03%. Para o subgrupo educação, a 

variação foi de 7,31% - cursos formais (8,38%), livros (7,03%), cursos diversos (2,65%) e artigos 

de papelaria (2,27%); no subgrupo leitura, a alta foi de 1,97%. 

A variação das Despesas Diversas foi de 6,84%, em 2017. Os gastos com comunicação 

subiram 7,47% e com os animais domésticos, 6,73%. 

A taxa acumulada da Saúde foi de 3,61%. Na assistência médica (3,61%), as variações 

ocorreram da seguinte forma: 4,20% para os seguros e convênios médicos; 2,59% para as 

internações hospitalares; 1,22% para as consultas médicas; e, 0,46% para os exames laboratoriais. 

Nos medicamentos e produtos farmacêuticos (3,67%), os preços dos medicamentos subiram 3,84% 

e dos produtos farmacêuticos diminuíram -5,56%. 

No acumulado do ano, o grupo Habitação registrou taxa de 2,62%. No subgrupo operação 

do domicílio (3,39%), os serviços administrados variaram 5,35%; os serviços domésticos, 1,02%; e 

os produtos de limpeza, -3,92%. Na conservação do domicílio (1,76%), enquanto a mão de obra 

aumentou 3,17%, o material para conservação diminuiu -0,07%. No subgrupo locação, impostos e 

condomínio (1,48%) foram observadas as seguintes taxas: 4,16% para o IPTU; 1,23% para o 

condomínio; e, 0,29% para a locação de imóveis. 

Os serviços do grupo Recreação (1,44%) apresentaram alta de 3,68% e os produtos, queda 

de -1,24%. 
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Comportamento dos preços nos últimos 12 meses 

Despesas Diversas (10,69%), Educação e Leitura (7,36%), Saúde (4,96%), Habitação 

(4,53%) e Recreação (2,75%) são os grupos que registraram variações acumuladas acima do 

índice geral, 1,71%, entre setembro de 2016 e agosto de 2017. Nos outros cinco grupos foram 

verificadas taxas menores ou negativas: Despesas Pessoais (0,31%), Transporte (1,67%), 

Alimentação (-2,37%), Vestuário (-3,41%) e Equipamento Doméstico (-3,60%).  

 Despesas Diversas (10,69%) – o aumento nas despesas com animais domésticos foi de 

11,30% nos últimos 12 meses, e nos gastos com comunicação, foi de 7,47%.  

 Educação e Leitura (7,36%) – a alta acumulada para os itens do subgrupo educação 

(7,58%) foram: 8,37% para os cursos formais; 7,06% para os livros; 4,20% para os cursos 

diversos; e, 3,97% para os artigos de papelaria. No subgrupo leitura (3,33%), o reajuste dos 

jornais foi de 4,06% e das revistas, 5,29%. 

 Saúde (4,96%) – o subgrupo assistência médica acumulou taxa de 5,25%: para os seguros e 

convênios médicos, 6,07%; para as internações hospitalares, 4,25%; para as consultas 

médicas, 1,99%; e, para os exames laboratoriais, 0,57%. O reajuste do subgrupo 

medicamentos e produtos farmacêuticos foi de 3,75%: os medicamentos tiveram alta de 

3,92%, já os produtos farmacêuticos apresentaram recuo de -5,56%. 

 Habitação (4,53%) – os três subgrupos da Habitação registraram aumento nos últimos 12 

meses. Nos itens da operação do domicílio (6,74%), as taxas foram de 11,19% para os 

serviços administrados; 0,73% para os serviços domésticos; e, -5,99% para os produtos de 

limpeza. As variações observadas na locação, impostos e condomínio (1,71%) foram: 7,04% 

para o IPTU; 0,54% para o condomínio; e, 0,28% para a locação de imóveis. Na 

conservação do domicílio (1,51%), os produtos apresentaram queda de -0,88% e os serviços, 

elevação de 3,35%. 

 Recreação (2,75%) – as variações acumuladas dos produtos e serviços de recreação foram 

respectivamente, 0,64% e 4,50%. 
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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 
subgrupos 

Variação no Ano (jan/2017 a ago/2017) (%) Variação Anual (set/2016 a ago/2017) (%) 

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

Total Geral 0,91 0,48 0,52 1,20 1,71 0,61 1,13 2,31 

.Alimentação -1,59 -2,11 -2,03 -1,08 -2,37 -3,26 -2,92 -1,54 

.In natura e semielaborados -4,48 -4,39 -4,44 -4,61 -6,62 -7,49 -6,57 -5,95 

.Indústria da alimentação -1,06 -1,03 -1,13 -1,01 -0,93 0,02 -0,94 -1,35 

.Fora do domicílio 3,55 3,91 3,54 3,50 4,35 5,08 4,46 4,19 

.Habitação 2,62 3,00 2,79 2,41 4,53 4,70 4,71 4,35 

.Locação, impostos e condomínio 1,48 1,23 1,41 1,56 1,71 1,32 1,69 1,80 

.Operação do domicílio 3,39 3,76 3,46 3,17 6,74 6,33 6,55 6,82 

.Conservação do domicílio 1,76 2,32 2,22 1,42 1,51 2,72 2,10 0,94 

.Equipamento Doméstico  -2,58 -2,95 -2,49 -2,55 -3,60 -4,31 -3,33 -3,60 

.Eletrodomésticos -1,21 -1,15 -1,32 -1,17 -2,79 -2,58 -3,26 -2,47 

.Utensílios  -6,24 -7,80 -6,72 -5,44 -10,78 -12,30 -11,13 -10,18 

.Móveis -2,49 -2,66 -2,18 -2,73 -0,57 -1,51 0,55 -1,18 

.Rouparia -1,47 -1,70 -1,58 -1,54 -0,65 -0,82 -0,99 -0,25 

.Transporte -1,50 0,86 -0,59 -2,27 1,67 1,89 2,24 1,43 

.Individual -3,23 -2,57 -2,78 -3,46 1,37 1,00 2,29 1,15 

.Coletivo 2,30 2,25 2,17 2,52 2,30 2,24 2,17 2,52 

.Vestuário -3,64 -3,82 -3,07 -3,96 -3,41 -3,53 -2,74 -3,78 

.Roupas -5,51 -5,96 -4,77 -5,87 -6,50 -7,20 -5,97 -6,66 

.Calçados -1,54 -1,44 -1,73 -1,43 0,57 0,60 0,59 0,65 

.Educação e Leitura 7,03 6,23 6,68 7,17 7,36 6,49 6,98 7,51 

.Educação 7,31 6,42 6,98 7,46 7,58 6,68 7,22 7,74 

.Leitura 1,97 1,21 1,92 1,97 3,33 1,70 3,17 3,36 

.Saúde 3,61 3,51 3,82 3,57 4,96 4,76 5,14 4,97 

.Assistência médica 3,61 3,41 3,85 3,58 5,25 5,23 5,60 5,18 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,67 3,71 3,77 3,58 3,75 3,84 3,83 3,65 

.Recreação 1,44 2,49 1,83 1,07 2,75 3,54 3,13 2,47 

.Produtos -1,24 -1,67 -0,64 -1,35 0,64 0,32 1,27 0,57 

.Serviços 3,68 7,51 3,80 3,03 4,50 7,35 4,60 4,00 

.Despesas Pessoais 0,66 0,59 0,60 0,77 0,31 0,40 0,21 0,39 

.Higiene e beleza -0,99 -1,84 -1,35 -0,49 -3,03 -4,11 -3,69 -2,30 

.Fumo e acessórios 2,03 2,06 2,03 2,02 3,18 3,25 3,18 3,15 

.Despesas Diversas 6,84 6,60 6,61 6,99 10,69 10,73 10,71 10,63 

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

Índice Geral 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          -0,0108% -0,0108% 100,0000% 

   . Alimentação                          -1,1976% -0,3771% 31,4884% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -2,1718% -0,2998% 13,8054% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,9180% -0,0969% 10,5554% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,2753% 0,0196% 7,1275% 

   . Habitação                            0,0820% 0,0184% 22,4646% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,1260% 0,0074% 5,8909% 

   .    . Operação do domicílio                0,0104% 0,0014% 13,0432% 

   .    . Conservação do domicílio             0,2732% 0,0096% 3,5305% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,3770% -0,0070% 1,8448% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      0,1489% 0,0012% 0,8218% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,4561% -0,0016% 0,3420% 

   .    . Móveis                               -0,9392% -0,0053% 0,5649% 

   .    . Rouparia                             -1,1305% -0,0013% 0,1161% 

   . Transporte                           2,7552% 0,3684% 13,3716% 

   .    . Individual                           4,1420% 0,3684% 8,8947% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 4,4769% 

   . Vestuário                            -0,7059% -0,0121% 1,7153% 

   .    . Roupas                               -0,9270% -0,0079% 0,8572% 

   .    . Calçados                             -0,5585% -0,0042% 0,7564% 

   . Educação e Leitura                   0,1457% 0,0126% 8,6217% 

   .    . Educação                             0,1535% 0,0126% 8,1869% 

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

   . Saúde                                -0,0027% -0,0004% 14,6788% 

   .    . Assistência médica                   0,0034% 0,0004% 11,9794% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,0302% -0,0008% 2,6584% 

   . Recreação                            -0,1929% -0,0019% 0,9668% 

   .    . Produtos                             0,0734% 0,0003% 0,4271% 

   .    . Serviços                             -0,4036% -0,0022% 0,5397% 

   . Despesas Pessoais                    -0,3949% -0,0174% 4,4056% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,8900% -0,0177% 1,9832% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0104% 0,0003% 2,4224% 

   . Despesas diversas                    1,2644% 0,0056% 0,4424% 

   .    . Animais                              1,4978% 0,0056% 0,3734% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0689% 

                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 
Agosto de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          -0,4401% -0,4401% 100,0000% 

   . Alimentação                          -1,3877% -0,5609% 40,4167% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -2,1906% -0,4453% 20,3263% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,8999% -0,1320% 14,6629% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,3017% 0,0164% 5,4274% 

   . Habitação                            0,0880% 0,0211% 24,0006% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,0795% 0,0043% 5,4323% 

   .    . Operação do domicílio                0,0355% 0,0055% 15,5851% 

   .    . Conservação do domicílio             0,3781% 0,0113% 2,9831% 

   . Equipamento Doméstico              -0,5042% -0,0087% 1,7160% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,3189% -0,0026% 0,8305% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,3964% -0,0013% 0,3389% 

   .    . Móveis                               -0,7939% -0,0035% 0,4450% 

   .    . Rouparia                             -1,1102% -0,0011% 0,1015% 

   . Transporte                           1,4144% 0,1415% 10,0048% 

   .    . Individual                           5,2861% 0,1415% 2,6769% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 7,3279% 

   . Vestuário                            -0,8879% -0,0161% 1,8130% 

   .    . Roupas                               -1,0584% -0,0089% 0,8422% 

   .    . Calçados                             -0,6794% -0,0061% 0,9050% 

   . Educação e leitura                   0,1775% 0,0068% 3,8244% 

   .    . Educação                             0,1840% 0,0068% 3,6886% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,1358% 

   . Saúde                                -0,0294% -0,0033% 11,0554% 

   .    . Assistência médica                   -0,0278% -0,0020% 7,3423% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,0326% -0,0012% 3,7131% 

   . Recreação                            -0,1469% -0,0008% 0,5643% 

   .    . Produtos                             -0,0057% 0,0000% 0,2959% 

   .    . Serviços                             -0,3025% -0,0008% 0,2684% 

   . Despesas Pessoais                    -0,4129% -0,0255% 6,1855% 

   .    . Higiene e beleza                     -1,1341% -0,0261% 2,3029% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0150% 0,0006% 3,8826% 

   . Despesas Diversas                    1,3612% 0,0057% 0,4193% 

   .    . Animais                              1,4978% 0,0057% 0,3811% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0382% 

             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 
Agosto de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          -0,1926% -0,1926% 100,0000% 

   . Alimentação                          -1,3732% -0,4988% 36,3223% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -2,2101% -0,3872% 17,5197% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,9572% -0,1241% 12,9656% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,2150% 0,0125% 5,8370% 

   . Habitação                            0,1007% 0,0228% 22,6567% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,1146% 0,0059% 5,1500% 

   .    . Operação do domicílio                0,0127% 0,0018% 14,0057% 

   .    . Conservação do domicílio             0,4324% 0,0151% 3,5010% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,4625% -0,0095% 2,0500% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      0,2272% 0,0022% 0,9503% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,8043% -0,0026% 0,3252% 

   .    . Móveis                               -1,2078% -0,0078% 0,6446% 

   .    . Rouparia                             -0,9541% -0,0012% 0,1299% 

   . Transporte                           2,4013% 0,3142% 13,0858% 

   .    . Individual                           4,4921% 0,3142% 6,9952% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 6,0906% 

   . Vestuário                            -0,5713% -0,0115% 2,0134% 

   .    . Roupas                               -0,7486% -0,0069% 0,9175% 

   .    . Calçados                             -0,5875% -0,0057% 0,9657% 

   . Educação e Leitura                   0,1505% 0,0075% 4,9823% 

   .    . Educação                             0,1596% 0,0075% 4,6998% 

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

   . Saúde                                0,0095% 0,0012% 12,6009% 

   .    . Assistência médica                   0,0119% 0,0011% 9,4697% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,0025% 0,0001% 3,0778% 

   . Recreação                            -0,2028% -0,0016% 0,8120% 

   .    . Produtos                             0,1227% 0,0004% 0,3509% 

   .    . Serviços                             -0,4504% -0,0021% 0,4612% 

   . Despesas Pessoais                    -0,4196% -0,0215% 5,1345% 

   .    . Higiene e beleza                     -1,0166% -0,0218% 2,1483% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0099% 0,0003% 2,9862% 

   . Despesas diversas                    1,3513% 0,0046% 0,3421% 

   .    . Animais                              1,4978% 0,0046% 0,3087% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0335% 

             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 
Agosto de 2017 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          0,1796% 0,1796% 100,0000% 

   . Alimentação                          -1,0066% -0,2696% 26,7873% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -2,1465% -0,2179% 10,1501% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,8933% -0,0757% 8,4740% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,2932% 0,0239% 8,1632% 

   . Habitação                            0,0696% 0,0155% 22,3041% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,1399% 0,0089% 6,3352% 

   .    . Operação do domicílio                0,0008% 0,0001% 12,3000% 

   .    . Conservação do domicílio             0,1788% 0,0066% 3,6689% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,3149% -0,0057% 1,8113% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      0,2476% 0,0019% 0,7741% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,3944% -0,0014% 0,3626% 

   .    . Móveis                               -0,8481% -0,0048% 0,5603% 

   .    . Rouparia                             -1,2592% -0,0014% 0,1143% 

   . Transporte                           3,1150% 0,4446% 14,2739% 

   .    . Individual                           3,9697% 0,4446% 11,2006% 

   .    . Coletivo                             0,0000% 0,0000% 3,0734% 

   . Vestuário                            -0,7513% -0,0114% 1,5218% 

   .    . Roupas                               -0,9879% -0,0081% 0,8208% 

   .    . Calçados                             -0,5544% -0,0034% 0,6057% 

   . Educação e Leitura                   0,1416% 0,0160% 11,3266% 

   .    . Educação                             0,1491% 0,0160% 10,7510% 

   .    . Leitura                              0,0000% 0,0000% 0,5756% 

   . Saúde                                -0,0007% -0,0001% 16,6731% 

   .    . Assistência médica                   0,0067% 0,0010% 14,4589% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    -0,0496% -0,0011% 2,1685% 

   . Recreação                            -0,1883% -0,0021% 1,1403% 

   .    . Produtos                             0,0858% 0,0004% 0,4968% 

   .    . Serviços                             -0,4000% -0,0026% 0,6435% 

   . Despesas Pessoais                    -0,3552% -0,0131% 3,6933% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,7273% -0,0133% 1,8258% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,0085% 0,0002% 1,8676% 

   . Despesas Diversas                    1,1944% 0,0056% 0,4682% 

   .    . Animais                              1,4978% 0,0056% 0,3734% 

   .    . Comunicação                          0,0000% 0,0000% 0,0948% 

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

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

ago/17 
jun/2017 a 
ago/2017 

mar/2017 a 
ago/2017 

jan/2017 a 
ago/2017 

set/2016 a 
ago/2017 

Total Geral -0,0108% -0,1878% 0,0081% 0,9088% 1,7129% 

.Alimentação -1,1976% -1,6757% -1,7620% -1,5856% -2,3747% 

.In natura e semielaborados -2,1718% -3,5469% -4,1664% -4,4826% -6,6177% 

.Indústria da alimentação -0,9180% -1,4811% -1,7316% -1,0636% -0,9281% 

.Fora do domicílio 0,2753% 1,7607% 3,0779% 3,5490% 4,3549% 

.Habitação 0,0820% 1,0617% 1,7965% 2,6227% 4,5336% 

.Locação, impostos e condomínio 0,1260% 0,5693% 1,3467% 1,4787% 1,7094% 

.Operação do domicílio 0,0104% 1,0490% 2,0328% 3,3864% 6,7361% 

.Conservação  0,2732% 1,9403% 1,6804% 1,7636% 1,5102% 

.Equipamento Doméstico  -0,3770% -1,3316% -2,9144% -2,5844% -3,6023% 

.Eletrodomésticos 0,1489% -0,3862% -1,5707% -1,2110% -2,7876% 

.Utensílios  -0,4561% -2,5151% -5,9152% -6,2357% -10,7764% 

.Móveis -0,9392% -2,1161% -3,4950% -2,4947% -0,5692% 

.Rouparia -1,1305% -0,6327% -0,3189% -1,4686% -0,6534% 

.Transporte 2,7552% 0,7007% -1,6149% -1,4980% 1,6714% 

.Individual 4,1420% 0,8977% -3,2400% -3,2343% 1,3729% 

.Coletivo 0,0000% 0,2956% 1,9275% 2,3005% 2,2954% 

.Vestuário -0,7059% -1,7377% -2,4005% -3,6367% -3,4112% 

.Roupas -0,9270% -2,2526% -3,1057% -5,5127% -6,4967% 

.Calçados -0,5585% -1,6250% -2,1112% -1,5360% 0,5715% 

.Educação e Leitura 0,1457% 0,1695% 0,2988% 7,0307% 7,3607% 

.Educação 0,1535% 0,1785% 0,3437% 7,3133% 7,5833% 

.Leitura 0,0000% 0,0000% -0,5406% 1,9674% 3,3310% 

.Saúde -0,0027% 0,5310% 3,0707% 3,6061% 4,9627% 

.Assistência médica 0,0034% 0,6321% 2,9956% 3,6054% 5,2526% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0302% 0,0966% 3,4663% 3,6677% 3,7485% 

.Recreação -0,1929% 0,9743% 0,6015% 1,4416% 2,7541% 

.Produtos 0,0734% 0,3672% -0,2254% -1,2449% 0,6393% 

.Serviços -0,4036% 1,4622% 1,2689% 3,6846% 4,5004% 

.Despesas Pessoais -0,3949% -0,9933% 0,2366% 0,6561% 0,3059% 

.Higiene e beleza -0,8900% -2,2600% -1,8793% -0,9931% -3,0270% 

.Fumo e acessórios 0,0104% 0,0588% 2,0215% 2,0349% 3,1828% 

.Despesas Diversas 1,2644% 1,7597% 2,9121% 6,8430% 10,6883% 

.Animais 1,4978% 0,7860% 2,1249% 6,7305% 11,2955% 

.Comunicação 0,0000% 7,4655% 7,4655% 7,4655% 7,4655% 
       Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 1 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

ago/17 
jun/2017 a 
ago/2017 

mar/2017 a 
ago/2017 

jan/2017 a 
ago/2017 

set/2016 a 
ago/2017 

Total Geral -0,4401% -0,4301% 0,1764% 0,4847% 0,6068% 

.Alimentação -1,3877% -1,9226% -1,8298% -2,1066% -3,2637% 

.In natura e semielaborados -2,1906% -3,2523% -3,1095% -4,3861% -7,4940% 

.Indústria da alimentação -0,8999% -1,4745% -1,8353% -1,0264% 0,0200% 

.Fora do domicílio 0,3017% 1,9580% 3,1626% 3,9146% 5,0769% 

.Habitação 0,0880% 1,3782% 2,5189% 2,9979% 4,7019% 

.Locação, impostos e condomínio 0,0795% 0,4600% 1,1165% 1,2289% 1,3240% 

.Operação do domicílio 0,0355% 1,5060% 3,0551% 3,7628% 6,3326% 

.Conservação  0,3781% 2,4066% 2,3241% 2,3179% 2,7173% 

.Equipamento Doméstico  -0,5042% -1,4975% -3,1313% -2,9541% -4,3098% 

.Eletrodomésticos -0,3189% -0,7375% -2,3129% -1,1503% -2,5829% 

.Utensílios  -0,3964% -2,2114% -6,7537% -7,8011% -12,2978% 

.Móveis -0,7939% -2,4347% -2,4059% -2,6560% -1,5124% 

.Rouparia -1,1102% -1,1368% -0,2540% -1,6953% -0,8209% 

.Transporte 1,4144% 0,8517% 0,4960% 0,8618% 1,8904% 

.Individual 5,2861% 1,3251% -3,1788% -2,5735% 1,0001% 

.Coletivo 0,0000% 0,6707% 1,9845% 2,2484% 2,2367% 

.Vestuário -0,8879% -2,2212% -2,8876% -3,8157% -3,5342% 

.Roupas -1,0584% -2,8647% -3,8561% -5,9632% -7,1957% 

.Calçados -0,6794% -1,6792% -1,9361% -1,4373% 0,6026% 

.Educação e Leitura 0,1775% 0,2276% 0,3151% 6,2307% 6,4933% 

.Educação 0,1840% 0,2359% 0,3464% 6,4247% 6,6782% 

.Leitura 0,0000% 0,0000% -0,5321% 1,2113% 1,6958% 

.Saúde -0,0294% 0,4322% 3,1886% 3,5091% 4,7605% 

.Assistência médica -0,0278% 0,6087% 3,0463% 3,4089% 5,2303% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0326% 0,0853% 3,4713% 3,7084% 3,8447% 

.Recreação -0,1469% 0,2390% 0,2064% 2,4855% 3,5446% 

.Produtos -0,0057% -0,4483% -0,7866% -1,6684% 0,3239% 

.Serviços -0,3025% 1,0101% 1,3276% 7,5062% 7,3545% 

.Despesas Pessoais -0,4129% -0,9138% 0,3557% 0,5867% 0,4014% 

.Higiene e beleza -1,1341% -2,5776% -2,3998% -1,8374% -4,1113% 

.Fumo e acessórios 0,0150% 0,0885% 2,0451% 2,0644% 3,2505% 

.Despesas Diversas 1,3612% 1,1801% 2,4066% 6,6045% 10,7328% 

.Animais 1,4978% 0,7860% 2,1249% 6,7305% 11,2955% 

.Comunicação 0,0000% 5,3455% 5,3455% 5,3455% 5,3455% 
      Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 2 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

ago/17 
jun/2017 a 
ago/2017 

mar/2017 a 
ago/2017 

jan/2017 a 
ago/2017 

set/2016 a 
ago/2017 

Total Geral -0,1926% -0,3847% -0,1887% 0,5248% 1,1347% 

.Alimentação -1,3732% -1,9568% -2,2507% -2,0303% -2,9181% 

.In natura e semielaborados -2,2101% -3,4831% -4,2348% -4,4377% -6,5685% 

.Indústria da alimentação -0,9572% -1,4838% -1,7873% -1,1313% -0,9424% 

.Fora do domicílio 0,2150% 1,6815% 2,9296% 3,5436% 4,4627% 

.Habitação 0,1007% 1,1825% 2,0276% 2,7917% 4,7057% 

.Locação, impostos e condomínio 0,1146% 0,5404% 1,2634% 1,4056% 1,6907% 

.Operação do domicílio 0,0127% 1,2087% 2,3159% 3,4575% 6,5520% 

.Conservação  0,4324% 2,0333% 2,0114% 2,2204% 2,0963% 

.Equipamento Doméstico  -0,4625% -1,4381% -2,9143% -2,4947% -3,3287% 

.Eletrodomésticos 0,2272% -0,4858% -1,5095% -1,3179% -3,2571% 

.Utensílios  -0,8043% -3,1416% -5,9554% -6,7235% -11,1296% 

.Móveis -1,2078% -2,1313% -3,8270% -2,1766% 0,5509% 

.Rouparia -0,9541% -0,6118% -0,6830% -1,5790% -0,9851% 

.Transporte 2,4013% 0,6007% -1,1558% -0,5888% 2,2359% 

.Individual 4,4921% 0,9392% -3,4856% -2,7769% 2,2933% 

.Coletivo 0,0000% 0,1974% 1,7930% 2,1706% 2,1671% 

.Vestuário -0,5713% -1,4343% -2,0449% -3,0654% -2,7393% 

.Roupas -0,7486% -1,8841% -2,6405% -4,7720% -5,9739% 

.Calçados -0,5875% -1,6318% -2,2390% -1,7260% 0,5920% 

.Educação e Leitura 0,1505% 0,1992% 0,2801% 6,6829% 6,9849% 

.Educação 0,1596% 0,2113% 0,3280% 6,9834% 7,2236% 

.Leitura 0,0000% 0,0000% -0,5066% 1,9166% 3,1657% 

.Saúde 0,0095% 0,5657% 3,3058% 3,8154% 5,1408% 

.Assistência médica 0,0119% 0,7149% 3,2416% 3,8523% 5,6025% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,0025% 0,1322% 3,5716% 3,7712% 3,8310% 

.Recreação -0,2028% 1,1928% 0,8388% 1,8265% 3,1277% 

.Produtos 0,1227% 0,6360% 0,0166% -0,6409% 1,2688% 

.Serviços -0,4504% 1,6229% 1,4770% 3,7986% 4,5966% 

.Despesas Pessoais -0,4196% -0,9911% 0,2514% 0,5988% 0,2111% 

.Higiene e beleza -1,0166% -2,4265% -2,1329% -1,3506% -3,6867% 

.Fumo e acessórios 0,0099% 0,0569% 2,0212% 2,0344% 3,1845% 

.Despesas Diversas 1,3513% 1,2211% 2,4396% 6,6090% 10,7069% 

.Animais 1,4978% 0,7860% 2,1249% 6,7305% 11,2955% 

.Comunicação 0,0000% 5,4837% 5,4837% 5,4837% 5,4837% 
      Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 3 

Grupos e 
subgrupos 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 

ago/17 
jun/2017 a 
ago/2017 

mar/2017 a 
ago/2017 

jan/2017 a 
ago/2017 

set/2016 a 
ago/2017 

Total Geral 0,1796% -0,0236% 0,0631% 1,2025% 2,3144% 

.Alimentação -1,0066% -1,3607% -1,4602% -1,0790% -1,5379% 

.In natura e semielaborados -2,1465% -3,6808% -4,8072% -4,6071% -5,9527% 

.Indústria da alimentação -0,8933% -1,4853% -1,6315% -1,0146% -1,3509% 

.Fora do domicílio 0,2932% 1,7447% 3,1227% 3,4956% 4,1931% 

.Habitação 0,0696% 0,9048% 1,4783% 2,4139% 4,3535% 

.Locação, impostos e condomínio 0,1399% 0,6025% 1,4247% 1,5569% 1,7976% 

.Operação do domicílio 0,0008% 0,8010% 1,5452% 3,1658% 6,8167% 

.Conservação  0,1788% 1,7835% 1,3478% 1,4178% 0,9391% 

.Equipamento Doméstico  -0,3149% -1,3396% -2,9369% -2,5549% -3,6015% 

.Eletrodomésticos 0,2476% -0,2958% -1,4871% -1,1687% -2,4672% 

.Utensílios  -0,3944% -2,5511% -5,6907% -5,4399% -10,1785% 

.Móveis -0,8481% -2,1492% -3,5932% -2,7342% -1,1785% 

.Rouparia -1,2592% -0,4912% -0,3702% -1,5443% -0,2457% 

.Transporte 3,1150% 0,6971% -2,1609% -2,2698% 1,4321% 

.Individual 3,9697% 0,8496% -3,2215% -3,4614% 1,1480% 

.Coletivo 0,0000% 0,1230% 2,0778% 2,5249% 2,5227% 

.Vestuário -0,7513% -1,7797% -2,4277% -3,9642% -3,7757% 

.Roupas -0,9879% -2,2743% -3,1390% -5,8704% -6,6628% 

.Calçados -0,5544% -1,6591% -2,0518% -1,4350% 0,6528% 

.Educação e Leitura 0,1416% 0,1570% 0,3107% 7,1710% 7,5057% 

.Educação 0,1491% 0,1653% 0,3578% 7,4642% 7,7369% 

.Leitura 0,0000% 0,0000% -0,5624% 1,9679% 3,3585% 

.Saúde -0,0007% 0,5442% 2,9838% 3,5714% 4,9656% 

.Assistência médica 0,0067% 0,6173% 2,9342% 3,5815% 5,1803% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0496% 0,0857% 3,3902% 3,5815% 3,6546% 

.Recreação -0,1883% 1,0083% 0,5756% 1,0700% 2,4746% 

.Produtos 0,0858% 0,4223% -0,1792% -1,3491% 0,5714% 

.Serviços -0,4000% 1,4674% 1,1688% 3,0297% 4,0012% 

.Despesas Pessoais -0,3552% -1,0047% 0,2340% 0,7699% 0,3905% 

.Higiene e beleza -0,7273% -2,0637% -1,5325% -0,4871% -2,3006% 

.Fumo e acessórios 0,0085% 0,0453% 2,0099% 2,0206% 3,1478% 

.Despesas Diversas 1,1944% 2,1567% 3,2540% 6,9876% 10,6255% 

.Animais 1,4978% 0,7860% 2,1249% 6,7305% 11,2955% 

.Comunicação 0,0000% 8,0280% 8,0280% 8,0280% 8,0280% 
        Fonte: DIEESE 

 

 

 

 

 

 
 


