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São Paulo, 06 de abril de 2018 

NOTA À IMPRENSA 

 

Em São Paulo, o custo de vida variou 0,03% 

Em março, o Índice do Custo de Vida do município de São Paulo variou 0,03% em relação a 

fevereiro, segundo cálculo do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). De abril de 2017 a março de 2018, a variação acumulada foi de 2,57% e no 

primeiro trimestre do ano, de 1,04%. 

 A taxa do estrato de renda1 1, que engloba as famílias de menor renda, foi de 0,03%; a do 

estrato 2, de -0,01%; e a do estrato 3 foi positiva, de 0,05%. Entre abril de 2017 e março de 2018, as 

taxas acumuladas mais altas foram registradas para as famílias com poder aquisitivo maior, do 3º 

estrato, 3,13%. Para o 1º estrato, a taxa foi de 1,64% e para o 2º, de 1,99%. Nos três primeiros 

meses do ano, para as famílias pertencentes ao estrato 1, a variação foi de 0,53%; para as do estrato 

2, 0,78%; e, para as do 3, 1,28%. 

Foram registradas taxas positivas nos grupos: Saúde (0,34%), Transporte (0,20%), 

Educação e Leitura (0,11%) e Habitação (0,03%). Os demais grupos tiveram taxas negativas:  

Despesas Diversas (-1,21%), Recreação (-0,78%), Equipamento Doméstico (-0,72%), Despesas 

Pessoais (-0,15%), Alimentação (-0,11%) e Vestuário (-0,06%). 

Os grupos Saúde (0,34%) e Transporte (0,20%) contribuíram com 0,08 ponto percentual 

(p.p.) para a taxa geral e a Alimentação (-0,11%), com -0,03 p.p. (Tabela 1 e Gráfico 1).  

O reajuste do grupo Saúde (0,34%) ocorreu devido à alta de 0,37% no subgrupo assistência 

médica, uma vez que os seguros e convênios (0,48%) e os exames laboratoriais (0,27%) foram 

reajustados. Houve variação nos medicamentos (0,16%) e nos produtos farmacêuticos (0,42%), o 

que elevou o subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos em 0,17%. 

O grupo Transporte apresentou alta de 0,20%. No subgrupo transporte individual (0,14%), 

o item de operação aumentou 0,07%, devido, em especial, à elevação do valor médio dos óleos 

lubrificantes (1,56%); no subitem combustível (-0,20%), houve redução da gasolina (-0,29%) e do 

álcool (-0,04%) e aumento do diesel (0,69%). No subgrupo transporte coletivo (0,35%), ocorreu 

elevação do transporte escolar (8,27%).  

 

                                                           
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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O subgrupo indústria da alimentação, pertencente ao grupo Alimentação (-0,11%), 

diminuiu -0,38%. Já os subgrupos produtos in natura e semielaborados e alimentação fora do 

domicílio apresentaram a mesma variação, de 0,02%.  

No subgrupo alimentação fora do domicílio (0,02%), os lanches matinais e vespertinos 

apresentaram elevação de 0,53% e as refeições principais, queda de -0,40%. 

Houve queda de -0,38% no subgrupo indústria da alimentação. As variações mais 

significativas foram: chocolates (-2,79%), refrigerantes (-1,52%), café em pó (-1,48%) e leite longa 

vida (6,54%). 

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

(0,02%), incluídos nos gastos com Alimentação (-0,11%), revelou o seguinte comportamento:  

 Grãos (-1,94%) – o preço médio do feijão carioquinha caiu -3,17%; o do 

arroz, -1,67%; e, o dos outros grãos, -0,17%; 

 Raízes e tubérculos (-1,73%) –  houve diminuição no valor médio da 

mandioquinha (-7,05%), batata (-5,78%), beterraba (-4,45%) e cenoura (-0,58%). Já as 

altas ocorreram para a cebola (4,22%), alho (1,84%) e mandioca (0,55%); 

 Legumes (-1,45%) – as quedas mais expressivas foram registradas na 

abobrinha (-13,53%), chuchu (-11,64%) e berinjela (-5,88%). As altas foram anotadas na 

vagem (2,77%), tomate (2,13%) e pepino (1,51%).  

 Carnes (-1,18%) – tanto a carne bovina (-1,17%) quanto a suína (-1,53%) 

tiveram queda nos preços médios; 

  Aves e ovos (-0,82%) – houve diminuição nos preços das aves (-1,86%) e 

alta nos dos ovos (3,71%);  

 Hortaliças (-0,68%) – a maior parte das hortaliças teve redução nos preços 

médios, com destaque para a taxa do cheiro verde e temperos (-3,85%), couve (-1,74%) e 

repolho (-1,00%). As altas foram anotadas no valor da couve flor (2,25%) e agrião 

(1,13%); 

 Leite in natura (-0,14%) – houve diminuição no valor do leite B (-0,42%) e 

elevação no do leite tipo A, (0,28%); e 

 Frutas (5,19%) – as altas mais importantes foram anotadas no mamão 

(35,81%), manga (15,49%), melão (11,14%) e abacaxi (10,68%). Já as reduções mais 

expressivas ocorreram na maçã (-7,41%), limão (-6,67%) e pera (-3,74%). 
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TABELA 1 
Taxas, contribuições e porcentagens por grupos e subgrupos 

Município de São Paulo – Março de 2018 

Grupos e subgrupos 
Variação 

(%) 
Contribuição 

(p.p.) 
Ponderação 

(%) 

Total Geral 0,03 0,03 100,00 

. Alimentação -0,11 -0,03 30,28 

. . In natura e semielaborados 0,02 0,00 13,18 

. . Indústria da alimentação -0,38 -0,04 10,02 

. . Fora do domicílio 0,02 0,00 7,08 

. Habitação 0,03 0,01 22,26 

. . Locação, impostos e condomínio 0,05 0,00 5,91 

. . Operação do domicílio -0,01 0,00 12,85 

. . Conservação do domicílio 0,12 0,00 3,50 

. Equipamento Doméstico -0,72 -0,01 1,76 

. . Eletrodomésticos -0,54 0,00 0,80 

. . Utensílios -0,73 0,00 0,32 

. . Móveis -1,11 -0,01 0,53 

. . Rouparia -0,15 0,00 0,11 

. Transporte 0,20 0,03 14,63 

. . Individual 0,14 0,01 10,07 

. . Coletivo 0,35 0,02 4,56 

. Vestuário -0,06 0,00 1,61 

. . Roupas 0,19 0,00 0,79 

. . Calçados -0,01 0,00 0,73 

. Educação e Leitura 0,11 0,01 8,78 

. . Educação 0,05 0,00 8,33 

. . Leitura 1,36 0,01 0,44 

. Saúde 0,34 0,05 14,90 

. . Assistência médica 0,37 0,05 12,26 

. . Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,17 0,00 2,61 

. Recreação -0,78 -0,01 0,96 

. . Produtos -0,49 0,00 0,42 

. . Serviços -0,99 -0,01 0,54 

. Despesas Pessoais -0,15 -0,01 4,36 

. . Higiene e beleza -0,37 -0,01 1,89 

. . Fumo e acessórios 0,03 0,00 2,47 

. Despesas Diversas -1,21 -0,01 0,46 

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

Taxas dos grupos  
Município de São Paulo – Março de 2018 
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                        Fonte: DIEESE 
 
 
 
 
 
 
 

Índices por estrato de renda 
 
 

Em março, as taxas por estrato de renda foram: 0,03% para o 1º estrato; -0,01% para o 2º 

estrato; e, 0,05% para o 3º estrato. 

Para as famílias pertencentes aos estratos de menores rendas, as taxas aumentaram de 

fevereiro para março de 2018: 0,11 p.p. para o estrato 1 e 0,01 p.p. para o estrato 2. Para o estrato 3, 

a queda foi de -0,07 p.p.. 
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TABELA 2 
Índice do Custo de Vida (ICV-DIEESE) 

Taxa geral e por estrato de renda  

Índices 
Fevereiro/2018 

 (%) 
Março/2018 

(%) 
Diferença 

(p.p.) 

Geral 0,05 0,03 -0,02 

Estrato 1 -0,08 0,03 0,11 

Estrato 2 -0,02 -0,01 0,01 

Estrato 3 0,12 0,05 -0,07 

                                            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 – Março de 2018 

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                          0,03 0,03 0,03 0,03 -0,01 -0,01 0,05 0,05 

. Saúde                                0,34 0,05 0,27 0,03 0,35 0,04 0,34 0,06 

. Transporte                           0,20 0,03 0,16 0,02 0,13 0,02 0,25 0,04 

. Educação 0,11 0,01 0,09 0,00 0,10 0,00 0,12 0,01 

. Habitação                            0,03 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 

. Vestuário                            -0,06 0,00 0,06 0,00 -0,14 0,00 -0,08 0,00 

. D. Diversas                    -1,21 -0,01 -1,30 -0,01 -1,29 0,00 -1,15 -0,01 

. D. Pessoais                    -0,15 -0,01 -0,17 -0,01 -0,15 -0,01 -0,14 0,00 

. Recreação                            -0,78 -0,01 -0,89 -0,01 -0,81 -0,01 -0,76 -0,01 

. Equipamentos -0,72 -0,01 -0,21 0,00 -0,81 -0,02 -0,83 -0,01 

. Alimentação                          -0,11 -0,03 -0,02 -0,01 -0,13 -0,05 -0,10 -0,03 

Fonte: DIEESE 
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O item do grupo Saúde que sofreu maior reajuste em março foi o dos convênios médicos, 

que pesa proporcionalmente mais para as famílias de maior poder aquisitivo, do estrato 3: com taxa 

de 0,34% e contribuição, de 0,06 p.p.. Para as famílias do estrato 2, a variação foi de 0,35% e o 

impacto, de 0,04 p.p.; e, para as do estrato 1, de 0,27% e 0,03 p.p., respectivamente. 

No grupo Transporte, os aumentos tiveram mais impacto para as famílias de rendas mais 

altas. As taxas e contribuições por estrato de renda foram: para o estrato 1, a taxa foi de 0,16% e a 

contribuição, de 0,02 p.p.; para o 2, a variação foi de 0,13% e o impacto, de 0,02 p.p.; e para o 3, a 

taxa foi de 0,25% com contribuição de 0,04 p.p..  

As taxas do grupo Alimentação foram negativas para todos os estratos de renda. Para o 1º 

estrato, a variação foi de -0,02% e a contribuição, de -0,01 p.p.; para o 2º estrato, de -0,13% e           

-0,05 p.p.; e, para o 3º, -0,10% e -0,03 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 – Março de 2018 
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Inflação acumulada 

Em 2018, o índice geral foi de 1,04%. Para as famílias pertencentes ao estrato 1, a variação 

foi de 0,53%; para as do estrato 2, 0,78%; e para as do 3, 1,28%. 

Entre abril de 2017 e março de 2018, o ICV-DIEESE acumulou variação de 2,57%. As 

taxas foram mais altas para as famílias com poder aquisitivo maior, do 3º estrato, 3,13%. Para o 1º 

estrato, a taxa foi de 1,64% e para o 2º, de 1,99% (Tabela 4). 

Comportamento dos preços em 2018 

Transporte (3,80%), Educação e Leitura (3,70%), Despesas Diversas (3,02%) e Saúde 

(1,60%) foram os grupos que registraram taxas acima do índice geral,  1,04%. Variações menores 

foram percebidas para: Recreação (0,68%), Despesas Pessoais (0,07%), Habitação (0,00%), 

Alimentação (-0,16%), Equipamento Doméstico (-0,52%) e Vestuário (-1,62%).  

O grupo Transporte acumulou taxa de 3,80%. Para o subgrupo transporte individual foi 

observada variação de 3,56% e os itens com as maiores taxas foram: IPVA (9,91%), álcool (5,89%), 

gasolina (4,82%) e despachante (4,41%). No subgrupo transporte coletivo foi verificada taxa de 

4,32%, devido aos reajustes do transporte escolar (8,27%), do trem (5,26%), do ônibus municipal 

(5,26%), do ônibus intermunicipal (4,04%) e do metrô (2,84%). 

A taxa acumulada do grupo Educação e Leitura foi de 3,70%. O subgrupo educação variou 

3,68% - cursos formais (4,40%), cursos diversos (1,87%), livros (0,35%) e artigos de papelaria        

(-0,46%). A variação registrada no subgrupo leitura foi de 4,12%: para os jornais, 2,14% e para as 

revistas, 5,12%.  

No grupo Despesas Diversas, a taxa acumulada no ano foi de 3,02%. As despesas com 

comunicação não variaram e as com animais domésticos subiram 3,56%. 

Em 2018, os produtos e serviços do grupo Saúde subiram, em média, 1,60%. O subgrupo 

assistência médica (1,91%) apresentou as seguintes variações: 3,16% para as internações 

hospitalares; 1,96% para as consultas médicas; 1,89% para os seguros e convênios médicos; e,         

0,08% para os exames laboratoriais. O subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos variou 

0,21%. 

Comportamento dos preços nos últimos 12 meses 

Em cinco, dos dez grupos que compõem o ICV, foram verificadas variações acima do índice 

geral, de 2,57%, de abril de 2017 a março de 2018. São eles: Transporte (8,92%); Despesas 

Diversas (7,78%); Saúde (5,88%); Habitação (4,73%); e, Educação e Leitura (4,16%). As 
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taxas dos demais grupos foram menores ou negativas: Recreação (1,46%), Despesas Pessoais 

(0,42%), Alimentação (-2,43%), Equipamento Doméstico (-5,61%) e Vestuário (-5,82%).  

 Transporte (8,92%) – a alta no subgrupo transporte individual foi de 10,25%, 

consequência, principalmente, do aumento da gasolina (16,28%) e do álcool (13,57%); o 

subgrupo transporte coletivo teve elevação de 6,08%. 

 Despesas Diversas (7,78%) – os gastos com animais domésticos subiram, em média, 

7,84%; e com comunicação, 7,47%.  

 Saúde (5,88%) – a variação acumulada do subgrupo assistência médica foi de 6,37%: para 

os seguros e convênios médicos, 7,20%; para as internações hospitalares, 3,45%; para as 

consultas médicas, 3,01%; e, para os exames laboratoriais, 2,16%. O subgrupo 

medicamentos e produtos farmacêuticos registrou alta de 3,73%: os medicamentos subiram 

3,82% e os produtos farmacêuticos diminuíram -1,02%. 

 Habitação (4,73%) – as taxas dos serviços administrados (7,44%) contribuíram para 

aumentar a variação acumulada do subgrupo operação do domicílio (5,44%), em especial, 

devido ao reajuste do gás de botijão (26,74%). O subgrupo locação, impostos e condomínio 

variou 4,18%, e as maiores altas ocorreram no condomínio (6,41%) e no IPTU (5,39%). No 

subgrupo conservação do domicílio (2,92%), as taxas foram de 3,68% e 1,92%, 

respectivamente para a mão de obra da construção civil e para o material de conservação do 

domicílio. 

 Educação e Leitura (4,16%) – os subgrupos educação e leitura tiveram os seguintes 

reajustes médios: 4,10% e 5,25%, 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 

Grupos e 
subgrupos 

Variação no Ano (jan/2018 a mar/2018) (%) Variação Anual (abr/2017 a mar/2018) (%) 

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

Total Geral 1,04 0,53 0,78 1,28 2,57 1,64 1,99 3,13 

.Alimentação -0,16 -0,20 -0,28 -0,03 -2,43 -3,10 -3,05 -1,74 

.In natura e semielaborados -0,12 -0,02 -0,27 0,05 -4,21 -4,07 -4,61 -3,94 

.Indústria da alimentação -0,75 -0,79 -0,73 -0,72 -3,94 -4,22 -3,92 -3,78 

.Fora do domicílio 0,61 0,72 0,65 0,59 3,45 3,71 3,79 3,28 

.Habitação 0,00 -0,13 -0,06 0,07 4,73 6,54 5,16 4,15 

.Locação, impostos e condomínio 0,20 0,16 0,19 0,22 4,18 3,55 3,61 4,51 

.Operação do domicílio -0,21 -0,33 -0,29 -0,12 5,44 8,24 6,26 4,34 

.Conservação do domicílio 0,45 0,39 0,48 0,44 2,92 3,07 2,98 2,85 

.Equipamento Doméstico  -0,52 -0,13 -0,82 -0,53 -5,61 -5,75 -5,78 -5,61 

.Eletrodomésticos -0,03 0,68 -0,42 -0,06 -2,78 -3,74 -3,29 -2,42 

.Utensílios  -0,69 -0,27 -0,92 -0,84 -8,89 -8,79 -8,95 -9,00 

.Móveis -0,94 -1,15 -1,23 -0,80 -7,94 -7,24 -8,20 -7,92 

.Rouparia -1,51 -1,76 -1,52 -1,52 -4,04 -4,88 -3,55 -4,58 

.Transporte 3,80 3,89 4,05 3,70 8,92 7,61 8,79 9,19 

.Individual 3,56 3,98 3,64 3,53 10,25 12,37 10,92 9,92 

.Coletivo 4,32 3,85 4,58 4,40 6,08 5,72 6,17 6,33 

.Vestuário -1,62 -1,38 -1,80 -1,67 -5,82 -5,39 -5,23 -6,48 

.Roupas -1,14 -0,83 -1,21 -1,20 -7,37 -6,99 -6,22 -8,23 

.Calçados -1,27 -1,62 -1,31 -1,29 -3,13 -3,31 -3,31 -3,12 

.Educação e Leitura 3,70 2,84 3,48 3,83 4,16 3,20 3,87 4,33 

.Educação 3,68 2,86 3,45 3,81 4,10 3,19 3,80 4,27 

.Leitura 4,12 2,31 3,86 4,22 5,25 3,43 4,92 5,40 

.Saúde 1,60 1,25 1,48 1,71 5,88 5,52 6,00 5,93 

.Assistência médica 1,91 1,76 1,87 1,94 6,37 6,38 6,73 6,29 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,21 0,22 0,24 0,18 3,73 3,78 3,81 3,66 

.Recreação 0,68 -0,49 0,68 0,84 1,46 -0,61 1,74 1,65 

.Produtos -0,11 -1,61 -0,29 0,17 -0,88 -3,14 -0,77 -0,53 

.Serviços 1,30 0,74 1,42 1,35 3,34 2,24 3,70 3,37 

.Despesas Pessoais 0,07 0,00 0,06 0,09 0,42 0,69 0,50 0,38 

.Higiene e beleza 0,17 0,03 0,15 0,19 -4,00 -4,95 -4,41 -3,36 

.Fumo e acessórios -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 4,08 4,09 4,08 4,07 

.Despesas Diversas 3,02 3,24 3,22 2,85 7,78 7,62 7,61 7,87 

Fonte: DIEESE 
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Índice do Custo de Vida no Município de São Paulo - ICV-DIEESE 
Março de 2018 

Índice Geral 

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          0,03% 0,03% 100,00% 

   . Alimentação                          -0,11% -0,03% 30,28% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,02% 0,00% 13,18% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,38% -0,04% 10,02% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,02% 0,00% 7,08% 

   . Habitação                            0,03% 0,01% 22,26% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,05% 0,00% 5,91% 

   .    . Operação do domicílio                -0,01% 0,00% 12,85% 

   .    . Conservação do domicílio             0,12% 0,00% 3,50% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,72% -0,01% 1,76% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,54% 0,00% 0,80% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,73% 0,00% 0,32% 

   .    . Móveis                               -1,11% -0,01% 0,53% 

   .    . Rouparia                             -0,15% 0,00% 0,11% 

   . Transporte                           0,20% 0,03% 14,63% 

   .    . Individual                           0,14% 0,01% 10,07% 

   .    . Coletivo                             0,35% 0,02% 4,56% 

   . Vestuário                            -0,06% 0,00% 1,61% 

   .    . Roupas                               0,19% 0,00% 0,79% 

   .    . Calçados                             -0,01% 0,00% 0,73% 

   . Educação e Leitura                   0,11% 0,01% 8,78% 

   .    . Educação                             0,05% 0,00% 8,33% 

   .    . Leitura                              1,36% 0,01% 0,44% 

   . Saúde                                0,34% 0,05% 14,90% 

   .    . Assistência médica                   0,37% 0,05% 12,26% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,17% 0,00% 2,61% 

   . Recreação                            -0,78% -0,01% 0,96% 

   .    . Produtos                             -0,49% 0,00% 0,42% 

   .    . Serviços                             -0,99% -0,01% 0,54% 

   . Despesas Pessoais                    -0,15% -0,01% 4,36% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,37% -0,01% 1,89% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,03% 0,00% 2,47% 

   . Despesas diversas                    -1,21% -0,01% 0,46% 

   .    . Animais                              -1,42% -0,01% 0,39% 

   .    . Comunicação                          0,00% 0,00% 0,07% 

                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 
Março de 2018 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          0,03% 0,03% 100,00% 

   . Alimentação                          -0,02% -0,01% 38,89% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,23% 0,05% 19,36% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,41% -0,06% 14,05% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,05% 0,00% 5,48% 

   . Habitação                            0,03% 0,01% 24,48% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,04% 0,00% 5,53% 

   .    . Operação do domicílio                -0,02% 0,00% 15,95% 

   .    . Conservação do domicílio             0,27% 0,01% 3,00% 

   . Equipamento Doméstico              -0,21% 0,00% 1,66% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      0,24% 0,00% 0,80% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,23% 0,00% 0,33% 

   .    . Móveis                               -0,83% 0,00% 0,43% 

   .    . Rouparia                             -1,22% 0,00% 0,10% 

   . Transporte                           0,16% 0,02% 10,76% 

   .    . Individual                           0,06% 0,00% 3,20% 

   .    . Coletivo                             0,20% 0,01% 7,57% 

   . Vestuário                            0,06% 0,00% 1,73% 

   .    . Roupas                               0,38% 0,00% 0,79% 

   .    . Calçados                             -0,15% 0,00% 0,88% 

   . Educação e leitura                   0,09% 0,00% 3,92% 

   .    . Educação                             0,04% 0,00% 3,78% 

   .    . Leitura                              1,40% 0,00% 0,14% 

   . Saúde                                0,27% 0,03% 11,34% 

   .    . Assistência médica                   0,31% 0,02% 7,64% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,19% 0,01% 3,70% 

   . Recreação                            -0,89% -0,01% 0,57% 

   .    . Produtos                             -1,08% 0,00% 0,29% 

   .    . Serviços                             -0,69% 0,00% 0,27% 

   . Despesas Pessoais                    -0,17% -0,01% 6,21% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,55% -0,01% 2,23% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,04% 0,00% 3,98% 

   . Despesas Diversas                    -1,30% -0,01% 0,45% 

   .    . Animais                              -1,42% -0,01% 0,41% 

   .    . Comunicação                          0,00% 0,00% 0,04% 

             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 
Março de 2018 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

TOTAL GERAL                          -0,01% -0,01% 100,00% 

   . Alimentação                          -0,13% -0,05% 34,99% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados -0,07% -0,01% 16,76% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,39% -0,05% 12,39% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        0,21% 0,01% 5,84% 

   . Habitação                            0,03% 0,01% 22,57% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,06% 0,00% 5,19% 

   .    . Operação do domicílio                -0,02% 0,00% 13,90% 

   .    . Conservação do domicílio             0,19% 0,01% 3,48% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,81% -0,02% 1,95% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,65% -0,01% 0,92% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,82% 0,00% 0,30% 

   .    . Móveis                               -1,29% -0,01% 0,61% 

   .    . Rouparia                             0,41% 0,00% 0,12% 

   . Transporte                           0,13% 0,02% 14,34% 

   .    . Individual                           0,02% 0,00% 8,07% 

   .    . Coletivo                             0,27% 0,02% 6,26% 

   . Vestuário                            -0,14% 0,00% 1,91% 

   .    . Roupas                               0,15% 0,00% 0,86% 

   .    . Calçados                             -0,03% 0,00% 0,94% 

   . Educação e Leitura                   0,10% 0,00% 5,09% 

   .    . Educação                             0,03% 0,00% 4,80% 

   .    . Leitura                              1,28% 0,00% 0,29% 

   . Saúde                                0,35% 0,04% 12,86% 

   .    . Assistência médica                   0,40% 0,04% 9,77% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,18% 0,01% 3,04% 

   . Recreação                            -0,81% -0,01% 0,81% 

   .    . Produtos                             -0,43% 0,00% 0,34% 

   .    . Serviços                             -1,10% -0,01% 0,47% 

   . Despesas Pessoais                    -0,15% -0,01% 5,12% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,40% -0,01% 2,06% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,03% 0,00% 3,06% 

   . Despesas diversas                    -1,29% 0,00% 0,36% 

   .    . Animais                              -1,42% 0,00% 0,33% 

   .    . Comunicação                          0,00% 0,00% 0,03% 

             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 
Março de 2018 

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

GRUPOS E SUBGRUPOS VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PONDERAÇÃO 

Total Geral                          0,05% 0,05% 100,00% 

   . Alimentação                          -0,10% -0,03% 25,73% 

   .    . Produtos in natura e semielaborados 0,06% 0,01% 9,69% 

   .    . Indústria da alimentação             -0,34% -0,03% 8,00% 

   .    . Alimentação fora do domicílio        -0,06% -0,01% 8,04% 

   . Habitação                            0,02% 0,00% 21,96% 

   .    . Locação, impostos e condomínio        0,06% 0,00% 6,33% 

   .    . Operação do domicílio                -0,01% 0,00% 12,02% 

   .    . Conservação do domicílio             0,06% 0,00% 3,61% 

   . Equipamentos Domésticos              -0,83% -0,01% 1,72% 

   .    . Eletrodomésticos e equipamentos      -0,74% -0,01% 0,75% 

   .    . Utensílios domésticos                -0,87% 0,00% 0,34% 

   .    . Móveis                               -1,04% -0,01% 0,52% 

   .    . Rouparia                             -0,27% 0,00% 0,11% 

   . Transporte                           0,25% 0,04% 15,64% 

   .    . Individual                           0,17% 0,02% 12,53% 

   .    . Coletivo                             0,54% 0,02% 3,11% 

   . Vestuário                            -0,08% 0,00% 1,41% 

   .    . Roupas                               0,14% 0,00% 0,75% 

   .    . Calçados                             -0,01% 0,00% 0,58% 

   . Educação e Leitura                   0,12% 0,01% 11,46% 

   .    . Educação                             0,05% 0,01% 10,88% 

   .    . Leitura                              1,42% 0,01% 0,58% 

   . Saúde                                0,34% 0,06% 16,84% 

   .    . Assistência médica                   0,37% 0,06% 14,69% 

   .    . Medicamentos e produtos farmacêuticos    0,14% 0,00% 2,11% 

   . Recreação                            -0,76% -0,01% 1,13% 

   .    . Produtos                             -0,44% 0,00% 0,48% 

   .    . Serviços                             -1,00% -0,01% 0,64% 

   . Despesas Pessoais                    -0,14% 0,00% 3,63% 

   .    . Higiene e beleza                     -0,31% -0,01% 1,74% 

   .    . Fumo e acessórios                   0,02% 0,00% 1,89% 

   . Despesas Diversas                    -1,15% -0,01% 0,48% 

   .    . Animais                              -1,42% -0,01% 0,39% 

   .    . Comunicação                          0,00% 0,00% 0,09% 

                       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 

mar/2018 
jan/2018 a 
mar/2018 

out/2017 a 
mar/2018 

jan/2018 a 
mar/2018 

abr/2017 a 
mar /2018 

Total Geral 0,03% 1,04% 2,36% 1,04% 2,57% 

.Alimentação -0,11% -0,16% -0,06% -0,16% -2,43% 

.In natura e semielaborados 0,02% -0,12% 0,33% -0,12% -4,21% 

.Indústria da alimentação -0,38% -0,75% -1,41% -0,75% -3,94% 

.Fora do domicílio 0,02% 0,61% 1,17% 0,61% 3,45% 

.Habitação 0,03% 0,00% 2,54% 0,00% 4,73% 

.Locação, impostos e condomínio 0,05% 0,20% 2,13% 0,20% 4,18% 

.Operação do domicílio -0,01% -0,21% 3,18% -0,21% 5,44% 

.Conservação  0,12% 0,45% 0,74% 0,45% 2,92% 

.Equipamento Doméstico  -0,72% -0,52% -2,64% -0,52% -5,61% 

.Eletrodomésticos -0,54% -0,03% -2,64% -0,03% -2,78% 

.Utensílios  -0,73% -0,69% -3,09% -0,69% -8,89% 

.Móveis -1,11% -0,94% -2,77% -0,94% -7,94% 

.Rouparia -0,15% -1,51% -0,66% -1,51% -4,04% 

.Transporte 0,20% 3,80% 7,23% 3,80% 8,92% 

.Individual 0,14% 3,56% 8,61% 3,56% 10,25% 

.Coletivo 0,35% 4,32% 4,32% 4,32% 6,08% 

.Vestuário -0,06% -1,62% -3,00% -1,62% -5,82% 

.Roupas 0,19% -1,14% -4,12% -1,14% -7,37% 

.Calçados -0,01% -1,27% -0,69% -1,27% -3,13% 

.Educação e Leitura 0,11% 3,70% 3,79% 3,70% 4,16% 

.Educação 0,05% 3,68% 3,71% 3,68% 4,10% 

.Leitura 1,36% 4,12% 5,25% 4,12% 5,25% 

.Saúde 0,34% 1,60% 3,63% 1,60% 5,88% 

.Assistência médica 0,37% 1,91% 4,40% 1,91% 6,37% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,17% 0,21% 0,19% 0,21% 3,73% 

.Recreação -0,78% 0,68% 0,97% 0,68% 1,46% 

.Produtos -0,49% -0,11% -0,31% -0,11% -0,88% 

.Serviços -0,99% 1,30% 1,98% 1,30% 3,34% 

.Despesas Pessoais -0,15% 0,07% 0,23% 0,07% 0,42% 

.Higiene e beleza -0,37% 0,17% -0,72% 0,17% -4,00% 

.Fumo e acessórios 0,03% -0,01% 0,97% -0,01% 4,08% 

.Despesas Diversas -1,21% 3,02% 3,09% 3,02% 7,78% 

.Animais -1,42% 3,56% 3,65% 3,56% 7,84% 

.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,47% 
       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 

mar/2018 
jan/2018 a 
mar/2018 

out/2017 a 
mar/2018 

jan/2018 a 
mar/2018 

abr/2017 a 
mar /2018 

Total Geral 0,03% 0,53% 1,81% 0,53% 1,64% 

.Alimentação -0,02% -0,20% -0,38% -0,20% -3,10% 

.In natura e semielaborados 0,23% -0,02% -0,07% -0,02% -4,07% 

.Indústria da alimentação -0,41% -0,79% -1,49% -0,79% -4,22% 

.Fora do domicílio 0,05% 0,72% 1,41% 0,72% 3,71% 

.Habitação 0,03% -0,13% 4,03% -0,13% 6,54% 

.Locação, impostos e condomínio 0,04% 0,16% 1,87% 0,16% 3,55% 

.Operação do domicílio -0,02% -0,33% 5,44% -0,33% 8,24% 

.Conservação  0,27% 0,39% 0,54% 0,39% 3,07% 

.Equipamento Doméstico  -0,21% -0,13% -2,24% -0,13% -5,75% 

.Eletrodomésticos 0,24% 0,68% -2,85% 0,68% -3,74% 

.Utensílios  -0,23% -0,27% -2,18% -0,27% -8,79% 

.Móveis -0,83% -1,15% -1,48% -1,15% -7,24% 

.Rouparia -1,22% -1,76% -0,61% -1,76% -4,88% 

.Transporte 0,16% 3,89% 5,61% 3,89% 7,61% 

.Individual 0,06% 3,98% 10,02% 3,98% 12,37% 

.Coletivo 0,20% 3,85% 3,85% 3,85% 5,72% 

.Vestuário 0,06% -1,38% -2,16% -1,38% -5,39% 

.Roupas 0,38% -0,83% -2,95% -0,83% -6,99% 

.Calçados -0,15% -1,62% -1,01% -1,62% -3,31% 

.Educação e Leitura 0,09% 2,84% 2,85% 2,84% 3,20% 

.Educação 0,04% 2,86% 2,83% 2,86% 3,19% 

.Leitura 1,40% 2,31% 3,43% 2,31% 3,43% 

.Saúde 0,27% 1,25% 2,99% 1,25% 5,52% 

.Assistência médica 0,31% 1,76% 4,40% 1,76% 6,38% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,19% 0,22% 0,18% 0,22% 3,78% 

.Recreação -0,89% -0,49% -0,17% -0,49% -0,61% 

.Produtos -1,08% -1,61% -1,55% -1,61% -3,14% 

.Serviços -0,69% 0,74% 1,36% 0,74% 2,24% 

.Despesas Pessoais -0,17% 0,00% 0,28% 0,00% 0,69% 

.Higiene e beleza -0,55% 0,03% -0,96% 0,03% -4,95% 

.Fumo e acessórios 0,04% -0,02% 0,97% -0,02% 4,09% 

.Despesas Diversas -1,30% 3,24% 3,32% 3,24% 7,62% 

.Animais -1,42% 3,56% 3,65% 3,56% 7,84% 

.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,35% 
      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 

mar/2018 
jan/2018 a 
mar/2018 

out/2017 a 
mar/2018 

jan/2018 a 
mar/2018 

abr/2017 a 
mar /2018 

Total Geral -0,01% 0,78% 2,10% 0,78% 1,99% 

.Alimentação -0,13% -0,28% -0,27% -0,28% -3,05% 

.In natura e semielaborados -0,07% -0,27% 0,00% -0,27% -4,61% 

.Indústria da alimentação -0,39% -0,73% -1,35% -0,73% -3,92% 

.Fora do domicílio 0,21% 0,65% 1,31% 0,65% 3,79% 

.Habitação 0,03% -0,06% 2,97% -0,06% 5,16% 

.Locação, impostos e condomínio 0,06% 0,19% 1,82% 0,19% 3,61% 

.Operação do domicílio -0,02% -0,29% 3,95% -0,29% 6,26% 

.Conservação  0,19% 0,48% 0,62% 0,48% 2,98% 

.Equipamento Doméstico  -0,81% -0,82% -3,17% -0,82% -5,78% 

.Eletrodomésticos -0,65% -0,42% -3,24% -0,42% -3,29% 

.Utensílios  -0,82% -0,92% -3,04% -0,92% -8,95% 

.Móveis -1,29% -1,23% -3,51% -1,23% -8,20% 

.Rouparia 0,41% -1,52% -1,29% -1,52% -3,55% 

.Transporte 0,13% 4,05% 7,15% 4,05% 8,79% 

.Individual 0,02% 3,64% 9,25% 3,64% 10,92% 

.Coletivo 0,27% 4,58% 4,58% 4,58% 6,17% 

.Vestuário -0,14% -1,80% -2,66% -1,80% -5,23% 

.Roupas 0,15% -1,21% -3,41% -1,21% -6,22% 

.Calçados -0,03% -1,31% -0,68% -1,31% -3,31% 

.Educação e Leitura 0,10% 3,48% 3,52% 3,48% 3,87% 

.Educação 0,03% 3,45% 3,44% 3,45% 3,80% 

.Leitura 1,28% 3,86% 4,92% 3,86% 4,92% 

.Saúde 0,35% 1,48% 3,50% 1,48% 6,00% 

.Assistência médica 0,40% 1,87% 4,58% 1,87% 6,73% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,18% 0,24% 0,22% 0,24% 3,81% 

.Recreação -0,81% 0,68% 1,03% 0,68% 1,74% 

.Produtos -0,43% -0,29% -0,51% -0,29% -0,77% 

.Serviços -1,10% 1,42% 2,20% 1,42% 3,70% 

.Despesas Pessoais -0,15% 0,06% 0,28% 0,06% 0,50% 

.Higiene e beleza -0,40% 0,15% -0,75% 0,15% -4,41% 

.Fumo e acessórios 0,03% -0,01% 0,97% -0,01% 4,08% 

.Despesas Diversas -1,29% 3,22% 3,30% 3,22% 7,61% 

.Animais -1,42% 3,56% 3,65% 3,56% 7,84% 

.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,48% 
      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 

mar/2018 
jan/2018 a 
mar/2018 

out/2017 a 
mar/2018 

jan/2018 a 
mar/2018 

abr/2017 a 
mar /2018 

Total Geral 0,05% 1,28% 2,67% 1,28% 3,13% 

.Alimentação -0,10% -0,03% 0,24% -0,03% -1,74% 

.In natura e semielaborados 0,06% 0,05% 0,92% 0,05% -3,94% 

.Indústria da alimentação -0,34% -0,72% -1,38% -0,72% -3,78% 

.Fora do domicílio -0,06% 0,59% 1,06% 0,59% 3,28% 

.Habitação 0,02% 0,07% 2,07% 0,07% 4,15% 

.Locação, impostos e condomínio 0,06% 0,22% 2,29% 0,22% 4,51% 

.Operação do domicílio -0,01% -0,12% 2,30% -0,12% 4,34% 

.Conservação  0,06% 0,44% 0,85% 0,44% 2,85% 

.Equipamento Doméstico  -0,83% -0,53% -2,50% -0,53% -5,61% 

.Eletrodomésticos -0,74% -0,06% -2,29% -0,06% -2,42% 

.Utensílios  -0,87% -0,84% -3,58% -0,84% -9,00% 

.Móveis -1,04% -0,80% -2,50% -0,80% -7,92% 

.Rouparia -0,27% -1,52% -0,60% -1,52% -4,58% 

.Transporte 0,25% 3,70% 7,55% 3,70% 9,19% 

.Individual 0,17% 3,53% 8,36% 3,53% 9,92% 

.Coletivo 0,54% 4,40% 4,40% 4,40% 6,33% 

.Vestuário -0,08% -1,67% -3,61% -1,67% -6,48% 

.Roupas 0,14% -1,20% -4,91% -1,20% -8,23% 

.Calçados -0,01% -1,29% -0,74% -1,29% -3,12% 

.Educação e Leitura 0,12% 3,83% 3,93% 3,83% 4,33% 

.Educação 0,05% 3,81% 3,85% 3,81% 4,27% 

.Leitura 1,42% 4,22% 5,40% 4,22% 5,40% 

.Saúde 0,34% 1,71% 3,81% 1,71% 5,93% 

.Assistência médica 0,37% 1,94% 4,37% 1,94% 6,29% 

.Medicamentos e produtos farmacêuticos 0,14% 0,18% 0,17% 0,18% 3,66% 

.Recreação -0,76% 0,84% 1,10% 0,84% 1,65% 

.Produtos -0,44% 0,17% -0,06% 0,17% -0,53% 

.Serviços -1,00% 1,35% 2,00% 1,35% 3,37% 

.Despesas Pessoais -0,14% 0,09% 0,22% 0,09% 0,38% 

.Higiene e beleza -0,31% 0,19% -0,58% 0,19% -3,36% 

.Fumo e acessórios 0,02% -0,01% 0,97% -0,01% 4,07% 

.Despesas Diversas -1,15% 2,85% 2,92% 2,85% 7,87% 

.Animais -1,42% 3,56% 3,65% 3,56% 7,84% 

.Comunicação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,03% 
        Fonte: DIEESE 

 

 

 

 

 

 
 


