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INDICADOR IPEA

Inflação por Faixa de Renda – 
Novembro/17

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda de novembro de 2017, calculado 
com base nas variações de preços de bens e serviços pesquisados pelo Sistema 
Nacional de Índice de Preços ao Consumidor (SNIPC) do IBGE, mostra que as 
classes mais pobres foram as que apresentaram as menores taxas de inflação. De 
acordo com a Tabela 1, verifica-se que a inflação da população de renda muito 
baixa registrou alta de 0,07% – recuando 0,41 p.p. na comparação com o mês ime-
diatamente anterior. A taxa de crescimento dos preços das famílias de renda alta, 
por sua vez, apontou variação de 0,34% – 0,04 p.p. abaixo da observada em outu-
bro, mas 0,27 p.p. e 0,23 p.p. acima da inflação das famílias de renda muito baixa e 
de renda baixa, respectivamente. Com a incorporação desses resultados, a inflação 
dos mais pobres acumula no ano uma alta de 1,8%, bem inferior à registrada pela 
classe de renda mais alta, com elevação de 3,2%. 

Na desagregação dos dados, observa-se que, mais uma vez, em novembro, o com-
portamento dos alimentos explica a trajetória mais favorável da inflação das rendas 
mais baixas. Por possuir um peso relativo maior nos gastos totais das famílias mais 
pobres em comparação às mais abastadas, a deflação dos alimentos gera alívios 
muito mais significativos à inflação das famílias de menor renda. Por certo, os da-
dos descritos na Tabela 2 mostram que, enquanto a deflação dos alimentos contri-
buiu para diminuir em 0,16 p.p. a inflação dos mais pobres, para a classe mais alta, 
a ajuda foi de 0,05 p.p. Ainda que em menor intensidade, os transportes também 
influenciaram a descompressão mais acentuada da inflação das famílias de menor 
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TABELA 1
Inflação por faixa de renda
(Em %)

Fonte: Ipea e IBGE.
Elaboração: Grupo de conjuntura da Dimac/Ipea.

 

 set-17 out-17 nov-17 Acumulado no 
ano 

Acumulado em 12 
meses 

Renda muito baixa 0,01 0,48 0,07 1,83 2,00 

Renda baixa 0,07 0,48 0,11 2,11 2,34 

Renda média-baixa 0,13 0,47 0,17 2,42 2,71 

Renda média 0,11 0,45 0,29 2,49 2,69 

Renda média-alta 0,19 0,42 0,34 3,08 3,34 

Renda alta 0,23 0,38 0,34 3,22 3,53 

IPCA 0,16 0,42 0,28 2,80 2,40 

http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2017/11/16/inflacao-por-faixa-de-renda/
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2017/11/16/inflacao-por-faixa-de-renda/
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renda: a queda nas tarifas dos ônibus urbanos (0,6%) e interestaduais (1,6%) – 
itens de grande peso no gasto desse segmento – explica essa contribuição nega-
tiva. Em contrapartida, nas classes mais ricas, em que o gasto com combustíveis 
é bem maior, a alta de 2,9% no preço da gasolina fez com que a contribuição do 
grupo transportes fosse positiva. 

Se, por um lado, alimentos e transportes geraram maior alívio sobre a inflação dos 
mais pobres, por outro lado, o grupo habitação atuou em sentido contrário. De 
fato, observa-se que os reajustes das tarifas de energia elétrica (4,2%) e do gás de 
botijão (1,6%), impactaram positivamente bem mais a inflação dos mais pobres 
(0,29 p.p.) do que a dos mais ricos (0,11 p.p.). 

De modo geral, os dados de novembro 
corroboram uma trajetória inflacionária 
mais favorável às classes mais pobres, 
ainda que a desaceleração ao longo dos 
meses tenha ocorrido de modo signifi-
cativo em todas as faixas de renda (Grá-
fico 1).

TABELA 2
Inflação por faixa de renda
(Contribuições por Grupos)

Fonte: Ipea e IBGE.
Elaboração: Grupo de conjuntura da Dimac/Ipea.

 IPCA Renda muito 
baixa Renda baixa Renda 

média-baixa 
Renda 
média 

Renda 
média-alta Renda alta 

Variação (%) Impacto em (p. p.) 
Inflação Total 0,28 0,07 0,11 0,17 0,29 0,34 0,34 
Alimentação -0,38 -0,16 -0,13 -0,10 -0,11 -0,07 -0,05 

Habitação 1,27 0,29 0,27 0,23 0,21 0,16 0,11 
Artigos de residência -0,45 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02 

Vestuário 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Transportes 0,52 -0,04 -0,03 0,02 0,14 0,19 0,20 

Saúde e Cuidados 
pessoais 0,34 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 

Despesas pessoais 0,42 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 
Educação 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comunicação 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

GRÁFICO 1
Inflação por faixa de renda
(Taxa de variação em 12 meses, em %)

Fonte: Ipea e IBGE.
Elaboração: Grupo de conjuntura da Dimac/Ipea.
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