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INDICADOR IPEA

Inflação por Faixa De Renda – 
Fevereiro/18

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, calculado com base nas varia-
ções de preços de bens e serviços pesquisados pelo Sistema Nacional de Índice de 
Preços ao Consumidor (SNIPC) do IBGE, continua apresentando, em 2018, uma 
pressão inflacionária menor nas classes mais pobres da população brasileira. De 
acordo com os dados mais recentes, expostos na Tabela 1, em fevereiro de 2018, 
a inflação das famílias com menor poder aquisitivo apontou alta de apenas 0,08%, 
enquanto a variação dos preços dos bens e serviços consumidos pela parcela mais 
rica da população foi de 0,66%. Com a incorporação desse resultado, observa-se 
que, nos dois primeiros meses do ano, a inflação das famílias de renda muito baixa 
correspondeu a quase um terço da registrada na classe de renda mais alta. Do mes-
mo modo, nos últimos 12 meses, a inflação dos mais pobres (2,1%) mostrou-se 
bem inferior à observada nas famílias mais ricas (3,5%).

Em fevereiro, essa diferença nas taxas 
de inflação entre as classes mais pobres 
e mais ricas foi resultante não só da de-
flação dos alimentos no domicílio, mas 
também do reajuste das mensalidades 
escolares. Por um lado, a queda atípi-
ca dos preços dos alimentos gerou um 
alívio inflacionário mais significativo às 
classes mais baixas, tendo em vista que 
estas famílias despendem maior parce-
la de sua renda com a compra desses 
bens comparativamente às famílias com 
maior poder aquisitivo. Por outro lado, 

NÚMERO 38 — 1 ° TRIMESTRE DE 2018

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

Fonte e elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

TABELA 1
Inflação por faixa de renda
(Em %)

Fonte e elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea 

 
Variação mensal Variação acumulada 

dez-17 jan-18 fev-18 Ano 12 Meses 

Renda muito baixa 0,33 0,23 0,08 0,31 2,08 
Renda baixa 0,36 0,26 0,14 0,40 2,38 
Renda média-baixa 0,41 0,29 0,21 0,50 2,72 
Renda média 0,35 0,28 0,30 0,58 2,74 
Renda média-alta 0,39 0,33 0,54 0,87 3,33 
Renda alta 0,45 0,36 0,66 1,02 3,54 
IPCA 0,44 0,29 0,32 0,61 2,84 
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o aumento das mensalidades escolares exerceu um foco de pressão adicional sobre 
as taxas de inflação das classes mais ricas, dado que a maioria dos alunos matricu-
lados na rede privada de ensino encontram-se nos segmentos de renda mais alta. 

De fato, a tabela 2 mostra que, à medida que a renda das famílias cresce, a contri-
buição negativa dos alimentos sobre a taxa de inflação vai recuando. Em sentido 
oposto, o impacto altista dos reajustes do grupo educação vai acelerando confor-
me o aumento dos rendimentos familiares.  

Por fim, nota-se que, na comparação 
com fevereiro de 2017, enquanto a in-
flação em 2018 das famílias das classes 
mais baixas ficou bem próxima à obser-
vada no ano anterior, para o segmento 
mais rico da população houve um recuo 
mais expressivo no ritmo de crescimen-
to dos preços (Gráfico 2). Esta queda 
mais significativa da inflação dos mais ri-
cos, na comparação interanual, ocorreu 
porque os reajustes das mensalidades 
escolares em 2018 (7,0%, na média dos 
ensinos infantil, fundamental e médio) 
ficou cerca de 2,0 p.p. abaixo do regis-
trado em 2017.

TABELA 2
Inflação por faixa de renda – fev/2018

Fonte e elaboração: Grupo de Conjuntura / 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 0,32 0,08 0,14 0,21 0,30 0,54 0,66 
Alimentação -0,33 -0,12 -0,11 -0,08 -0,09 -0,05 -0,04 
Habitação 0,22 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 
Artigos de residência 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 
Vestuário -0,38 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 
Transportes 0,74 0,12 0,14 0,16 0,13 0,15 0,17 
Saúde e Cuidados 
pessoais 0,38 0,00 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 

Despesas pessoais 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Educação 3,89 0,06 0,07 0,10 0,22 0,38 0,46 
Comunicação 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GRÁFICO 2    
Inflação por faixa de renda no mês de fevereiro (2017 
versus 2018)
Taxa de variação mensal (em %)

Fonte e elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea
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