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São Paulo, 08 de janeiro de 2018 

NOTA À IMPRENSA 
 

Custo de Vida sobe 2,44% em 2017 

O Índice do Custo de Vida – ICV calculado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos – apresentou variação de 2,44% em 2017; -3,71 pontos 
percentuais (p.p.) inferior à de 2016, que foi 6,15%. Para as famílias pertencentes ao estrato 1, que 
possuem as rendas mais baixas, foi verificada a menor taxa, de 1,65%; seguida das do estrato 2, 
com variação de 1,94%; e, por fim, as do estrato 3, com 2,93% (Tabela 1). 

Dos 10 grupos que compõem o ICV, em cinco foram verificadas variações superiores à 
inflação de 2,44% entre janeiro e dezembro de 2017. São eles: Despesas Diversas (7,78%), 
Educação e Leitura (7,16%), Saúde (6,02%), Habitação (5,76%) e Transporte (3,36%). Nos 
demais grupos foram observadas taxas menores ou negativas: Recreação (1,47%), Despesas 
Pessoais (1,89%), Alimentação (-2,15%), Equipamento Doméstico (-5,12%) e Vestuário           
(-5,46%).  

 

• Despesas Diversas (7,78%) – de janeiro a dezembro de 2017, as despesas médias com 
animais domésticos subiram 7,83% e com comunicação, 7,47%.  

• Educação e Leitura (7,16%) – os itens do subgrupo educação (7,39%) registraram as 
seguintes taxas acumuladas: 8,47% para os cursos formais; 7,04% para os livros; 2,66% para 
os cursos diversos; e, 2,44% para os artigos de papelaria. No subgrupo leitura (3,08%), os 
jornais apresentaram alta de 2,88% e as revistas, de 2,76%. 

• Saúde (6,02%) – no subgrupo assistência médica, a variação acumulada foi de 6,55%: para 
os seguros e convênios médicos, a alta foi de 7,72%; para os exames laboratoriais, 2,94%; 
para as internações hospitalares, 2,88%; e, para as consultas médicas, 1,84%. A elevação 
média para o subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos foi de 3,74%: os 
medicamentos tiveram aumento de 3,93% e os produtos farmacêuticos, queda de -6,17%. 

• Habitação (5,76%) – as taxas acumuladas dos subgrupos da Habitação foram: 2,20% para 
conservação do domicílio; 4,28% para locação, impostos e condomínio; e, 7,41% para 
operação do domicílio. O item com maior destaque foi o gás de botijão, com 30,08% de 
variação. 

• Transporte (3,36%) – os reajustes para os subgrupos transporte individual e transporte 
coletivo foram de 3,84% e 2,30%, respectivamente. 
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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/Anual                      
(jan/2017 a dez/2017) (%) Grupos e 

subgrupos Geral Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Total Geral 2,44 1,65 1,94 2,93 

.Alimentação -2,15 -3,16 -2,72 -1,38 

.In natura e semielaborados -4,66 -5,21 -4,85 -4,24 

.Indústria da alimentação -2,83 -3,01 -2,85 -2,71 

.Fora do domicílio 4,03 4,54 4,36 3,82 

.Habitação 5,76 7,61 6,27 5,13 

.Locação, impostos e condomínio 4,28 3,66 3,74 4,60 

.Operação do domicílio 7,41 10,01 8,19 6,35 

.Conservação do domicílio 2,20 2,54 2,41 2,03 

.Equipamento Doméstico  -5,12 -5,36 -5,20 -5,04 

.Eletrodomésticos -3,09 -3,99 -3,35 -2,70 

.Utensílios  -9,47 -9,83 -10,37 -9,06 

.Móveis -5,85 -4,92 -5,75 -5,99 

.Rouparia -2,53 -2,70 -2,50 -2,87 

.Transporte 3,36 3,32 3,81 3,15 

.Individual 3,84 5,93 5,12 3,30 

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

.Vestuário -5,46 -4,91 -4,44 -6,34 

.Roupas -8,62 -8,21 -7,07 -9,70 

.Calçados -1,27 -1,13 -1,49 -1,17 

.Educação e Leitura 7,16 6,28 6,77 7,33 

.Educação 7,39 6,44 7,01 7,57 

.Leitura 3,08 2,32 2,95 3,12 

.Saúde 6,02 5,59 6,24 6,06 

.Assistência médica 6,55 6,52 7,05 6,44 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 3,74 3,76 3,83 3,66 

.Recreação 1,47 2,30 1,93 1,10 

.Produtos -1,99 -2,44 -1,34 -2,09 

.Serviços 4,36 8,02 4,55 3,70 

.Despesas Pessoais 1,89 2,17 1,98 1,87 

.Higiene e beleza -3,19 -4,36 -3,66 -2,42 

.Fumo e acessórios 6,14 6,16 6,14 6,13 

.Despesas Diversas 7,78 7,61 7,61 7,87 
                                    Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Índice Geral 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
Grupos e 

subgrupos dez/17 out/2017 a 
dez/2017 

jul/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

Total Geral 0,2752% 1,3137% 1,6469% 2,4435% 2,4435% 
.Alimentação -0,0486% 0,1000% -1,6494% -2,1500% -2,1500% 
.In natura e semielaborados -0,2035% 0,4510% -2,3546% -4,6562% -4,6562% 
.Indústria da alimentação -0,1283% -0,6657% -2,8521% -2,8311% -2,8311% 
.Fora do domicílio 0,3582% 0,5488% 1,5246% 4,0260% 4,0260% 
.Habitação 0,1645% 2,5325% 4,1257% 5,7639% 5,7639% 
.Locação, impostos e condomínio 0,4143% 1,9223% 3,2473% 4,2760% 4,2760% 
.Operação do domicílio 0,0973% 3,3968% 5,2961% 7,4124% 7,4124% 
.Conservação  -0,0092% 0,2964% 1,2398% 2,2050% 2,2050% 
.Equipamento Doméstico  -0,3060% -2,1276% -3,1787% -5,1198% -5,1198% 
.Eletrodomésticos -0,1778% -2,6069% -1,7475% -3,0856% -3,0856% 
.Utensílios  0,1777% -2,4170% -4,8241% -9,4707% -9,4707% 
.Móveis -0,6780% -1,8398% -4,4784% -5,8459% -5,8459% 
.Rouparia -0,8273% 0,8609% -2,0800% -2,5291% -2,5291% 
.Transporte 1,8158% 3,3061% 7,0579% 3,3555% 3,3555% 
.Individual 2,6553% 4,8676% 10,4108% 3,8380% 3,8380% 
.Coletivo 0,0000% 0,0000% 0,2956% 2,3005% 2,3005% 
.Vestuário 0,3475% -1,4034% -3,2013% -5,4608% -5,4608% 
.Roupas 0,1238% -3,0074% -5,1195% -8,6198% -8,6198% 
.Calçados 0,5706% 0,5939% -0,7472% -1,2717% -1,2717% 
.Educação e Leitura -0,0362% 0,0792% 0,2956% 7,1646% 7,1646% 
.Educação -0,0381% 0,0259% 0,2538% 7,3930% 7,3930% 
.Leitura 0,0000% 1,0871% 1,0871% 3,0759% 3,0759% 
.Saúde 0,0242% 1,9979% 2,3264% 6,0238% 6,0238% 
.Assistência médica 0,0357% 2,4508% 2,8408% 6,5492% 6,5492% 
.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0286% -0,0177% 0,0452% 3,7400% 3,7400% 
.Recreação 0,0101% 0,2852% 0,8281% 1,4706% 1,4706% 
.Produtos -0,0408% -0,2041% -0,7745% -1,9880% -1,9880% 
.Serviços 0,0501% 0,6723% 2,1215% 4,3583% 4,3583% 
.Despesas Pessoais -0,0980% 0,1668% 0,6152% 1,8880% 1,8880% 
.Higiene e beleza -0,2245% -0,8848% -3,5622% -3,1947% -3,1947% 
.Fumo e acessórios -0,0014% 0,9839% 4,0526% 6,1379% 6,1379% 
.Despesas Diversas 0,2912% 0,0700% 0,9040% 7,7780% 7,7780% 
.Animais 0,3438% 0,0827% 1,0685% 7,8347% 7,8347% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 7,4655% 7,4655% 

       Fonte: DIEESE 
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Variações acumuladas dos itens componentes do ICV-DIEESE 
Estrato 1 

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
Grupos e 

subgrupos dez/17 out/2017 a 
dez/2017 

jul/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

Total Geral 0,0840% 1,2680% 1,0565% 1,6546% 1,6546% 
.Alimentação -0,0512% -0,1884% -2,3351% -3,1586% -3,1586% 
.In natura e semielaborados -0,1568% -0,0476% -2,9016% -5,2067% -5,2067% 
.Indústria da alimentação -0,0597% -0,7136% -3,1198% -3,0079% -3,0079% 
.Fora do domicílio 0,3490% 0,6792% 1,9463% 4,5423% 4,5423% 
.Habitação 0,0340% 4,1693% 6,0017% 7,6133% 7,6133% 
.Locação, impostos e condomínio 0,3614% 1,7014% 2,7729% 3,6564% 3,6564% 
.Operação do domicílio -0,0735% 5,7961% 8,0572% 10,0069% 10,0069% 
.Conservação  0,0076% 0,1509% 1,2494% 2,5410% 2,5410% 
.Equipamento Doméstico  -0,3609% -2,1135% -3,2737% -5,3634% -5,3634% 
.Eletrodomésticos -0,5883% -3,5143% -3,3705% -3,9882% -3,9882% 
.Utensílios  0,2195% -1,9170% -3,7239% -9,8311% -9,8311% 
.Móveis -0,1694% -0,3340% -3,0750% -4,9165% -4,9165% 
.Rouparia -1,2791% 1,1697% -1,9144% -2,6966% -2,6966% 
.Transporte 0,9368% 1,6537% 3,9070% 3,3162% 3,3162% 
.Individual 3,2321% 5,8110% 12,5282% 5,9343% 5,9343% 
.Coletivo 0,0000% 0,0000% 0,6707% 2,2484% 2,2484% 
.Vestuário 0,3603% -0,7917% -2,7927% -4,9135% -4,9135% 
.Roupas -0,0093% -2,1377% -4,7133% -8,2083% -8,2083% 
.Calçados 0,6745% 0,6197% -0,7346% -1,1318% -1,1318% 
.Educação e Leitura -0,0931% 0,0085% 0,2492% 6,2844% 6,2844% 
.Educação -0,0966% -0,0321% 0,2174% 6,4369% 6,4369% 
.Leitura 0,0000% 1,0978% 1,0978% 2,3224% 2,3224% 
.Saúde 0,0501% 1,7124% 1,9468% 5,5934% 5,5934% 
.Assistência médica 0,0848% 2,5925% 2,9215% 6,5159% 6,5159% 
.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0206% -0,0341% 0,0178% 3,7636% 3,7636% 
.Recreação 0,0117% 0,3213% 0,1365% 2,2956% 2,2956% 
.Produtos -0,1486% 0,0516% -1,0761% -2,4420% -2,4420% 
.Serviços 0,1885% 0,6179% 1,4952% 8,0225% 8,0225% 
.Despesas Pessoais -0,0797% 0,2750% 0,9515% 2,1709% 2,1709% 
.Higiene e beleza -0,2184% -0,9938% -4,2431% -4,3617% -4,3617% 
.Fumo e acessórios -0,0023% 0,9877% 4,0538% 6,1553% 6,1553% 
.Despesas Diversas 0,3131% 0,0754% 0,9725% 7,6082% 7,6082% 
.Animais 0,3438% 0,0827% 1,0685% 7,8347% 7,8347% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,3455% 5,3455% 

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

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
Grupos e 

subgrupos dez/17 out/2017 a 
dez/2017 

jul/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

Total Geral 0,2302% 1,3085% 1,3833% 1,9362% 1,9362% 
.Alimentação -0,0468% 0,0140% -2,0114% -2,7161% -2,7161% 
.In natura e semielaborados -0,1238% 0,2682% -2,6778% -4,8512% -4,8512% 
.Indústria da alimentação -0,1126% -0,6232% -2,8460% -2,8454% -2,8454% 
.Fora do domicílio 0,3184% 0,6571% 1,8807% 4,3576% 4,3576% 
.Habitação 0,0635% 3,0322% 4,6525% 6,2724% 6,2724% 
.Locação, impostos e condomínio 0,3318% 1,6311% 2,7298% 3,7432% 3,7432% 
.Operação do domicílio -0,0128% 4,2578% 6,2192% 8,1859% 8,1859% 
.Conservação  -0,0291% 0,1392% 1,2154% 2,4124% 2,4124% 
.Equipamento Doméstico  -0,1545% -2,3708% -3,4647% -5,2040% -5,2040% 
.Eletrodomésticos 0,0853% -2,8311% -1,9565% -3,3466% -3,3466% 
.Utensílios  0,4938% -2,1459% -5,5317% -10,3718% -10,3718% 
.Móveis -0,8124% -2,3062% -4,9605% -5,7532% -5,7532% 
.Rouparia -0,2785% 0,2296% -1,8523% -2,5047% -2,5047% 
.Transporte 1,6622% 2,9866% 6,2848% 3,8134% 3,8134% 
.Individual 2,9815% 5,4131% 11,5062% 5,1162% 5,1162% 
.Coletivo 0,0000% 0,0000% 0,1974% 2,1706% 2,1706% 
.Vestuário 0,4548% -0,8801% -2,4076% -4,4399% -4,4399% 
.Roupas 0,3407% -2,2242% -3,9110% -7,0698% -7,0698% 
.Calçados 0,5604% 0,6350% -0,6637% -1,4906% -1,4906% 
.Educação e Leitura -0,0622% 0,0431% 0,2751% 6,7722% 6,7722% 
.Educação -0,0660% -0,0155% 0,2304% 7,0128% 7,0128% 
.Leitura 0,0000% 1,0184% 1,0184% 2,9545% 2,9545% 
.Saúde 0,0284% 1,9972% 2,3408% 6,2390% 6,2390% 
.Assistência médica 0,0491% 2,6598% 3,0912% 7,0544% 7,0544% 
.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0366% -0,0137% 0,0730% 3,8315% 3,8315% 
.Recreação 0,0652% 0,3430% 1,0483% 1,9335% 1,9335% 
.Produtos 0,0475% -0,2142% -0,6377% -1,3399% -1,3399% 
.Serviços 0,0786% 0,7674% 2,3586% 4,5501% 4,5501% 
.Despesas Pessoais -0,0700% 0,2198% 0,7332% 1,9841% 1,9841% 
.Higiene e beleza -0,1726% -0,9029% -3,8533% -3,6558% -3,6558% 
.Fumo e acessórios -0,0014% 0,9844% 4,0512% 6,1375% 6,1375% 
.Despesas Diversas 0,3108% 0,0748% 0,9654% 7,6054% 7,6054% 
.Animais 0,3438% 0,0827% 1,0685% 7,8347% 7,8347% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,4837% 5,4837% 

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

Mensal Trimestral Semestral No Ano Anual 
Grupos e 

subgrupos dez/17 out/2017 a 
dez/2017 

jul/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

jan/2017 a 
dez/2017 

Total Geral 0,3472% 1,3696% 1,9653% 2,9303% 2,9303% 
.Alimentação -0,0197% 0,2658% -1,1424% -1,3784% -1,3784% 
.In natura e semielaborados -0,2233% 0,8710% -1,7793% -4,2426% -4,2426% 
.Indústria da alimentação -0,1700% -0,6618% -2,7296% -2,7093% -2,7093% 
.Fora do domicílio 0,3805% 0,4767% 1,3165% 3,8190% 3,8190% 
.Habitação 0,2400% 1,9977% 3,4992% 5,1343% 5,1343% 
.Locação, impostos e condomínio 0,4546% 2,0715% 3,5310% 4,5955% 4,5955% 
.Operação do domicílio 0,2006% 2,4201% 4,1377% 6,3452% 6,3452% 
.Conservação  -0,0038% 0,4042% 1,2695% 2,0334% 2,0334% 
.Equipamento Doméstico  -0,4033% -1,9829% -3,0240% -5,0353% -5,0353% 
.Eletrodomésticos -0,3292% -2,2250% -1,1424% -2,6988% -2,6988% 
.Utensílios  0,0791% -2,7660% -5,1445% -9,0569% -9,0569% 
.Móveis -0,6877% -1,7123% -4,3474% -5,9932% -5,9932% 
.Rouparia -1,0241% 0,9280% -2,4539% -2,8683% -2,8683% 
.Transporte 2,0229% 3,7100% 7,8878% 3,1485% 3,1485% 
.Individual 2,5344% 4,6677% 9,9916% 3,3033% 3,3033% 
.Coletivo 0,0000% 0,0000% 0,1230% 2,5249% 2,5249% 
.Vestuário 0,3220% -1,9757% -3,8073% -6,3411% -6,3411% 
.Roupas 0,1099% -3,7567% -5,8527% -9,7019% -9,7019% 
.Calçados 0,5677% 0,5564% -0,8017% -1,1706% -1,1706% 
.Educação e Leitura -0,0259% 0,0999% 0,3110% 7,3315% 7,3315% 
.Educação -0,0273% 0,0448% 0,2670% 7,5688% 7,5688% 
.Leitura 0,0000% 1,1312% 1,1312% 3,1213% 3,1213% 
.Saúde 0,0178% 2,0641% 2,4084% 6,0646% 6,0646% 
.Assistência médica 0,0246% 2,3817% 2,7722% 6,4421% 6,4421% 
.Medicamentos e produtos farmacêuticos -0,0281% -0,0157% 0,0351% 3,6639% 3,6639% 
.Recreação -0,0195% 0,2603% 0,8588% 1,1046% 1,1046% 
.Produtos -0,0649% -0,2327% -0,7482% -2,0940% -2,0940% 
.Serviços 0,0152% 0,6408% 2,1233% 3,6957% 3,6957% 
.Despesas Pessoais -0,1163% 0,1358% 0,5205% 1,8677% 1,8677% 
.Higiene e beleza -0,2422% -0,7733% -3,0772% -2,4167% -2,4167% 
.Fumo e acessórios -0,0010% 0,9818% 4,0533% 6,1298% 6,1298% 
.Despesas Diversas 0,2754% 0,0664% 0,8547% 7,8730% 7,8730% 
.Animais 0,3438% 0,0827% 1,0685% 7,8347% 7,8347% 
.Comunicação 0,0000% 0,0000% 0,0000% 8,0280% 8,0280% 

        Fonte: DIEESE 
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Entendendo a taxa acumulada de 2,44% 

Muitos comemoram a inflação abaixo da meta, no entanto, a percepção do consumidor não é 
de que os preços estejam abaixando. Isso porque um índice é uma grande média. Por exemplo, o 
ICV-DIEESE é composto por 594 itens (Tabela 1), que podem ser classificados em três grupos, 
segundo o tipo de mercado: 

• Administrado – representa 20,51%1 dos gastos familiares. São os impostos como IPTU e 
IPVA; tarifas de ônibus, trens e táxi; combustíveis; água, gás, luz e telefone. 

• Oligopolizado – responde por 15,80% das despesas. Compreende remédios e produtos 
farmacêuticos; seguros e convênios médicos; cigarros; produtos de limpeza doméstica e 
manutenção do domicílio. 

• Livre – pesa 63,69% dos gastos das famílias. São produtos e serviços de livre concorrência 
como os alimentos dentro e fora do domicílio; aluguéis; compra de automóveis e sua 
manutenção; itens de vestuário, recreação e despesas pessoais, entre outros. 

 
TABELA 1 

Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 
Quantidade de produtos por Tipo de Mercado  

Município de São Paulo 
Tipo de 

Mercado  
Quantidade de 

itens 
Administrado 24 
Oligopolizado 44 
Livre 526 
Total 594 

Fonte: ICV-DIEESE 

 

Em 2017, o índice geral acumulou taxa de 2,44%; e, para as famílias de baixa renda, ou 
pertencentes ao estrato 1, que possuem renda média em torno de R$ 1.500,00, a taxa acumulada foi 
de 1,65%. No entanto, a agregação dos produtos por tipo de mercado, indicou como foi desigual o 
comportamento por tipo de bens. 

Para os bens administrados, que são essenciais para todos, como luz, água, gás e 
combustíveis, os reajustes acumularam alta de 6,79% para a todas as famílias de São Paulo (índice 
geral) e de 8,02%, para as famílias de baixa renda. Cabe ressaltar que o peso dos bens administrados 

                                                             
1 Como o ICV do DIEESE utiliza a fórmula de Laspeyres, o peso dos gastos é atualizado mensalmente.  



 

 

8 

é maior para as famílias de menor poder aquisitivo do que para a média das famílias (as famílias do 
estrato 1 gastam 22,86% do seu orçamento com os bens administrados e as do estrato geral, 
20,51%). 

No caso dos bens oligopolizados, também essenciais, principalmente para os que possuem 
familiares doentes ou que fazem uso de medicamentos constantes, as taxas acumularam alta de 
5,80% para o estrato geral e 5,08%, para o estrato 1. 

Já os bens livres, que dependem de demanda ou oferta e cuja concorrência pode influenciar 
no preço, as taxas acumuladas foram de 0,07% para o índice geral e -1,92%, para o estrato 1. Cabe 
ressaltar que a redução nos preços dos alimentos contribuiu muito para o resultado desse grupo, em 
parte porque as safras foram boas em 2017, o que garantiu o abastecimento para consumo.  

Apesar da inflação média baixa e dentro da meta, o poder de compra das famílias 
paulistanas diminuiu em 2017. O decréscimo da renda média2 do trabalhador, segundo os dados de 
todas as pesquisas, e principalmente, os aumentos dos bens essenciais – como os serviços públicos, 
remédios e combustíveis, foram responsáveis pela redução. 

 
Composição da inflação em 2017 por tipos de bens 

ICV- DIEESE – taxa geral e estrato 1 – 2017 (em %) 

 
 

                                                             
2 Os dados da PED-Pesquisa de Emprego e Desemprego mostraram que, entre outubro de 2016 e de 2017, reduziu-se o rendimento médio real dos 
ocupados (-0,7%) e o dos assalariados (-0,4%). Decresceu também a massa de rendimentos dos ocupados (-1,6%) e dos assalariados (-2,5%), em 
decorrência de reduções nos rendimentos médios e nos níveis de emprego.  
 


