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NOTA TÉCNICA 

UMA NOTA SOBRE A NATUREZA DA INFLAÇÃO DE SERVIÇOS 

NO BRASIL (1999-2014)1 

Cláudio Hamilton Matos dos Santos2 

1 INTRODUÇÃO 

Uma característica saliente da dinâmica da inflação brasileira nos últimos anos tem sido 

o rápido encarecimento relativo de vários dos serviços que compõem o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (BCB, 2011a; 2013a; Dieese, 2011; Frischtak, 

2013; Giovannetti, 2013). 

Desde a análise seminal de Baumol e Bowden (1965), sabe-se que os custos e os 

preços dos serviços, nos quais a taxa de crescimento da produtividade é baixa, tendem a 

crescer mais rapidamente do que os dos bens (manufaturados, em geral) em que o 

crescimento da produtividade é alto. Além disso, diversos autores (Frischtak, 2013; 

Santos, 2013) têm enfatizado a relação entre o rápido crescimento da renda dos estratos 

mais pobres da população, o aumento da demanda por serviços intensivos em trabalho e 

a rápida queda do desemprego, verificados na última década. À luz destas literaturas, 

pelo menos, o rápido encarecimento relativo dos serviços nos últimos anos não 

deveria surpreender. 

Todavia, parece justa a afirmação de que o tema ainda é relativamente pouco 

estudado no Brasil. Conquanto vários esforços meritórios (BCB, 2011a; 2013a; 2013b; 

Giovannetti, 2013; Alves et al., 2013) tenham aparecido recentemente, nenhum deles se 

debruça sobre as características estruturais dos vários tipos de serviços que compõem 

o IPCA. 

Esta nota tem como objetivo lançar luz sobre a relação entre as referidas 

características estruturais e a dinâmica da inflação de serviços no país. Para tanto, está 

dividida em três seções, além desta introdução. Na segunda seção, discutem-se os dados 

                                                           
1. O autor gostaria de agradecer aos coautores Santos et al. (2014), Marco Antônio Cavalcanti, Thiago Sevilhano 
Martinez, Vinicius dos Santos Cerqueira e aos demais participantes de um seminário sobre o tema na Diretoria de 
Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea. Os erros remanescentes são de total responsabilidade 
do autor. 

2. Técnico de Planejamento e Pesquisa e diretor da Dimac do Ipea. 
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que se quer explicar, isto é, os serviços que compõem o IPCA e a dinâmica dos preços 

destes serviços desde 1999. A terceira, por seu turno, discute as características 

estruturais destes serviços a partir de dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Finalmente, breves notas à guisa de 

conclusão são apresentadas na quarta e última seção. 

2 A INFLAÇÃO DE SERVIÇOS NO IPCA 

O quadro 1 lista os subitens do IPCA classificados nesta nota como serviços. São 92 

subitens constantes da versão do IPCA baseada na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) 1995-1996 (vigente entre agosto de 1999 e junho de 2006), 95 subitens na versão 

baseada na POF 2002-2003 (vigente entre julho de 2006 e dezembro de 2011) e 85 

constantes da versão baseada na POF 2008-2009 (vigente desde janeiro de 2012, 

incluindo a atualização de janeiro de 2014). 

QUADRO 1 
Subitens do IPCA classificados como serviços nesta nota  
(por POF de referência) 

Classificação POF 1995-1996 POF 2002-2003 POF 2008-2009 

Serviços de 
alimentação 

Refeição fora de casa (fc); lanche 
(fc); café da manhã (fc); 
refrigerante (fc); cafezinho (fc); 
caldos (fc); cerveja (fc); chope (fc); 
aguardente (fc); outras bebidas 
alcoólicas (fc); doces (fc).  

Refeição fora de casa (fc); lanche 
(fc); café da manhã (fc); 
refrigerante e água mineral (fc); 
cafezinho (fc); cerveja (fc); chope 
(fc); outras bebidas alcoólicas (fc); 
doces (fc). 

Refeição fora de casa (fc); lanche 
(fc); café da manhã (fc); 
refrigerante e água mineral (fc); 
cafezinho (fc); cerveja (fc); outras 
bebidas alcoólicas (fc); doces (fc). 

Serviços 
habitacionais 

Aluguel residencial; condomínio; 
imposto predial; taxa de água e 
esgoto; mudança; gás encanado; 
energia elétrica residencial. 

Aluguel residencial; condomínio; 
taxa de água e esgoto; mudança. 
mão de obra para reparos; gás 
encanado; energia elétrica 
residencial. 

Aluguel residencial; condomínio; 
taxa de água e esgoto; mudança; 
mão de obra para reparos; gás 
encanado; energia elétrica 
residencial. 

Consertos 
domésticos 

Conserto de geladeira e freezer; 
conserto de aparelho de som; 
conserto de videocassete; conserto 
de máquina de lavar/secar roupa; 
conserto de condicionador de ar; 
reforma de estofado; conserto de 
bomba d'água; manutenção de caixa 
d'água, fossa etc. 

Conserto de refrigerador e freezer; 
conserto de aparelho de som; 
conserto de televisor; conserto de 
máquina de lavar/secar roupa; 
reforma de estofado; conserto de 
bomba d'água. 

Conserto de refrigerador; conserto 
de aparelho de som; conserto de 
televisor; conserto de máquina de 
lavar roupa; reforma de estofado; 
manutenção de microcomputador. 

Transportes 
públicos 

Ônibus urbano; táxi; trem; ônibus 
intermunicipal; ônibus 
interestadual; ferry-boat; avião; 
metrô; navio; barco; transporte 
escolar. 

Ônibus urbano; táxi; trem; ônibus 
intermunicipal; ônibus 
interestadual; ferry-boat; avião; 
metrô; barco; transporte escolar. 

Ônibus urbano; táxi; trem; ônibus 
intermunicipal; ônibus 
interestadual; passagem aérea; 
metrô; transporte hidroviário; 
transporte escolar. 

Serviços para 
donos de 
veículos 

Emplacamento e licença; seguro 
voluntário de veículo; conserto de 
automóvel; estacionamento; 
pedágio; lubrificação e lavagem; 
pintura de veículo. 

Emplacamento e licença; seguro 
voluntário de veículo; conserto de 
automóvel; estacionamento; multa; 
pedágio; lubrificação e lavagem; 
pintura de veículo; reboque; aluguel 
de veículo. 

Emplacamento e licença; seguro 
voluntário de veículo; conserto de 
automóvel; estacionamento; 
pedágio; multa; lubrificação e 
lavagem; pintura de veículo; 
aluguel de veículo. 

Saúde privada 

Médico; dentista; tratamento 
psicológico e fisioterápico; exame 
de laboratório; hospitalização e 
cirurgia; eletrodiagnóstico; 
radiografia; plano de saúde. 

Médico; dentista; tratamento 
psicológico e fisioterápico; exame 
de laboratório; hospitalização e 
cirurgia; eletrodiagnóstico; 
radiografia; asilo; plano de saúde. 

Médico; dentista; fisioterapeuta; 
psicólogo; exame de laboratório; 
hospitalização e cirurgia; exame de 
imagem; plano de saúde. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Classificação POF 1995-1996 POF 2002-2003 POF 2008-2009 

Serviços 
pessoais 

Costureira; tinturaria e lavanderia; 
manicure e pedicure; barbeiro; 
cabeleireiro; empregado doméstico; 
depilação; massagem e sauna; 
cartório; despachante; serviço 
funerário; alfaiate; serviço 
bancário; conselho de classe. 

Costureira; manicure e pedicuro; 
barbeiro; cabeleireiro; empregado 
doméstico; depilação; cartório; 
despachante; serviço bancário; 
conselho de classe. 

Costureira; manicure; cabeleireiro; 
empregado doméstico; depilação; 
despachante; serviço bancário; 
conselho de classe.  

Serviços de 
recreação 

Cinema; ingresso para jogo; clube; 
teatro; aluguel de fita de 
videocassete; boate, danceteria e 
discoteca; jogos lotéricos; aluguel 
de fita de videogame; motel; 
telesena; bingo; hotel; excursões; 
revelação e cópia. 

Cinema; ingresso para jogo; clube; 
compra e tratamento de animais; 
aluguel de DVD e fita de 
videocassete; boate, danceteria e 
discoteca; jogos de azar; motel; 
hotel; excursão; revelação e cópia. 

Cinema; ingresso para jogo; clube; 
tratamento de animais; locação de 
DVD; boate e danceteria; jogos de 
azar; motel; hotel; excursão; 
revelação e cópia. 

Educação 
privada 

Creche; curso pré-escolar; curso 
primeiro grau; curso segundo grau; 
curso terceiro grau; cursos diversos. 
Fotocópia. 

Creche; educação infantil; ensino 
fundamental; ensino médio; ensino 
superior; pós-graduação; curso 
supletivo; fotocópia; curso 
preparatório; curso técnico; curso 
de idioma; curso de informática; 
autoescola; ginástica; natação, balé; 
escolinha de esporte. 

Creche; educação infantil; ensino 
fundamental; ensino médio; ensino 
superior; pós-graduação; fotocópia; 
curso preparatório; curso técnico; 
curso de idioma; curso de 
informática; atividades físicas. 

Serviços de 
comunicação 

Correio, telefone fixo; telefone 
público; telefone celular; tv a cabo. 

Correio; telefone fixo; telefone 
público; telefone celular; tv a cabo; 
acesso à internet. 

Correio; telefone fixo; telefone 
público; telefone celular; acesso à 
internet; telefone com internet; tv 
por assinatura com internet. 

Elaboração do autor. 

Registre-se que a série de “inflação de serviços” (série 10844 do sistema gerador 

de séries temporais) do Banco Central do Brasil (BCB) – amplamente utilizada em 

análises conjunturais – utiliza uma classificação diferente da proposta no quadro 1. Isso 

ocorre porque i) diversos dos serviços do quadro 1 (ônibus urbanos, planos de saúde, 

energia elétrica etc.) são classificados como produtos “monitorados” e não como 

“serviços” propriamente ditos pelo BCB (2011b); e ii) porque a composição do índice 

do BCB vai mudando com o tempo, seguindo variações na classificação dos produtos.3 

2.1 Algumas tipologias úteis para a análise da inflação de serviços no Brasil 

Uma primeira forma de classificar os serviços do quadro 1 é diferenciar os serviços 

livres dos monitorados. O quadro 2 lista os serviços atualmente classificados como 

monitorados pelo BCB. Registre-se, entretanto, que a lista de produtos monitorados 

varia com o tempo – isto é, produtos entram e saem da lista a partir de decisões do 

governo – como pode ser atestado pela comparação de BCB (2011b; 2006). 

                                                           
3. Os subitens alimentação fora de casa, telefonia celular e passagens aéreas, por exemplo, não eram classificados 
como serviços pelo BCB até dezembro de 2011.  
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QUADRO 2 
Lista de serviços monitorados a partir de 2011  

Taxas de água e esgoto; gás encanado, energia elétrica residencial 
Ônibus urbano, táxi, trem, ônibus intermunicipal, ônibus interestadual, metrô, transporte hidroviário 
Emplacamento e licença, multa, pedágio 
Planos de saúde 
Jogos de azar 
Correio, telefone fixo e telefone público 

Fonte: BCB (2011b). 

Uma segunda forma de classificar os serviços que compõem o IPCA é dividi-los 

em serviços que têm pressionado fortemente o índice como um todo, e em serviços 

cujos preços têm crescido em linha com o IPCA geral. Nas seções seguintes, serão 

denominados serviços de “alta pressão inflacionária” em um dado período de tempo X 

aqueles cuja inflação em X superou a variação do IPCA como um todo em 30% ou 

mais. 

Por fim, uma terceira forma de classificar os serviços do quadro 1 é por 

intensidade da utilização de diferentes fatores de produção. O quadro 3 apresenta a 

classificação utilizada nesta nota. 

QUADRO 3 
Classificação dos serviços do IPCA por utilização dos fatores de produção  

Terra Capital Trabalho qualificado Trabalho pouco 
qualificado 

Aluguel, 
estacionamento e 
hotéis. 

Todos os serviços de comunicação, água e 
esgoto, gás encanado, energia elétrica, todos 
os transportes públicos exceto táxi e transporte 
escolar, exames de laboratório e imagem.  

Todos os serviços de educação 
e saúde privados com exceção 
dos exames de laboratório e 
imagem.  

Demais serviços do 
quadro 1. 

Elaboração do autor. 

A classificação por intensidade da utilização dos fatores de produção permite 

uma primeira aproximação dos conceitos de setores “estagnados” e “progressistas” de 

Baumol et al. (2012). De acordo com estes autores, é crucial diferenciar os serviços cuja 

oferta depende essencialmente do trabalho humano, não passível de substituição por 

máquinas, dos serviços cuja oferta se dá por meio de processos automatizados. No 

primeiro caso, que abarca os setores denominados por Baumol “estagnados” 

(aproximados aqui pelos serviços intensivos em trabalho), os ganhos de produtividade 

possíveis seriam pequenos no longo prazo. No segundo caso, que abarca os setores ditos 

“progressistas” (aproximados aqui pelos serviços intensivos em capital), os ganhos de 

produtividade possíveis são amplos. Daí que, de acordo com Baumol, no longo prazo os 

preços dos setores estagnados tendem a subir mais rapidamente do que os dos setores 
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progressistas, refletindo uma tendência de aumento dos custos unitários de trabalho 

nestes setores.4 

Serviços de saúde e educação privados são exemplos clássicos de setores 

“estagnados”. Mas estes incluiriam também “(...) serviços jurídicos, programas de 

assistência direta aos pobres, os correios, a polícia, saneamento, consertos gerais, as 

artes, restaurantes, dentre vários outros” (Baumol et al., 2012). Por sua vez, os serviços 

de comunicação são exemplos clássicos de setores progressistas no sentido de Baumol, 

posto que “o surgimento da internet, telefones celulares, e de um conjunto de outros 

avanços deixam claro que o rápido crescimento da produtividade neste setor 

dificilmente diminuirá no curto prazo” (op. cit.). 

Registre-se que a análise de Baumol et al. (2012) foi feita para explicar a 

dinâmica dos preços relativos ao longo de várias décadas, por oposição dos quinze anos 

cobertos por esta nota. Contudo, fornece algumas pistas interpretativas – pelo lado dos 

custos – para a dinâmica recente dos serviços no Brasil, ainda que fatores de demanda 

também estejam fortemente relacionados com essa dinâmica, como se verá a seguir. 

2.2 Os números da inflação de serviços no Brasil 

As mudanças ocorridas na composição do IPCA em 2006 e 2011 fazem com que seja 

desejável – a fim de evitar a ocorrência de quebras estruturais nas séries, ou pelo menos 

mitigar o efeito dessas últimas – construir séries de tempo para os períodos de agosto de 

1999 a julho de 2014 e de julho de 2006 a julho de 2014, a partir do encadeamento de 

subitens presentes em todos os modelos do índice no período. O quadro 4 explicita esses 

subitens no primeiro caso. 

QUADRO 4 
Componentes da série “consolidada” da inflação de serviços  
(ago./1999-jul./2014) 

Subitens1 

Refeição; lanche; café da manhã; refrigerante; cafezinho; cerveja; outras bebidas alcoólicas; doces; aluguel residencial; 
condomínio; taxa de água e esgoto; mudança; gás encanado; energia elétrica residencial; conserto de refrigerador e freezer; 
conserto de aparelho de som; conserto de máquina de lavar/secar roupa; reforma de estofado; ônibus urbano; táxi; trem; ônibus 
intermunicipal; ônibus interestadual; avião; metrô; barco; transporte escolar; emplacamento e licença; seguro voluntário de 
veículo; conserto de automóvel; estacionamento; pedágio; lubrificação e lavagem; pintura de veículo; médico; dentista; tratamento 
psicológico e fisioterápico; exame de laboratório; hospitalização e cirurgia; eletrodiagnóstico; plano de saúde; costureira; manicure 
e pedicuro; cabeleireiro; empregado doméstico; depilação; despachante; serviço bancário; conselho de classe; cinema; ingresso 
para jogo; clube; aluguel de fita de videocassete; boate, danceteria e discoteca; jogos lotéricos; motel; hotel; excursão; revelação e 
cópia; creche; curso pré-escolar; curso primeiro grau; curso segundo grau; curso terceiro grau; fotocópia; correio; telefone fixo; 
telefone público; telefone celular. 

Elaboração do autor. 
Nota: 1 Constam do quadro 69 subitens. 

                                                           
4. “Um aumento de 2% no salário de professores e policiais não é compensado por maiores níveis de produtividade e, 
portanto, deve levar a aumentos equivalentes nos orçamentos das prefeituras. Um aumento de 2% no salário das 
cabeleireiras deve levar a um aumento de 2% no custo dos salões de beleza” (Baumol, 2012).  
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O gráfico 1 mostra que, afora alguns poucos momentos (2002-2003; 2008) de 

aceleração cambial ou queda de algum preço monitorado importante (2013) os preços 

dos serviços têm subido consistentemente acima do IPCA. Note-se, entretanto, que o 

dado agregado esconde diferenças marcantes de comportamento entre distintos serviços 

e períodos. Em particular, os serviços monitorados e, mais geralmente, intensivos em 

capital baratearam enormemente a partir de 2006 em relação aos serviços intensivos em 

trabalhos (alimentação fora de casa ou serviços pessoais), conforme mostrado no 

gráfico 2. 

GRÁFICO 1 
Inflação de serviços e IPCA acumulados em doze meses  
(jul./2000-jul./2014) 
(Em %) 
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Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 
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GRÁFICO 2 
Inflação de serviços consolidados selecionados e IPCA acumulados em doze 
meses (jul./2000-jul./2014) 
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Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 

Parece fazer sentido, portanto, tratar mais de perto do período 2006-2014. O 

quadro 5 traz os subitens classificados – seguindo a tipologia da subseção 2.2 – como 

alta e baixa pressão inflacionária nesse último período, enquanto os gráficos 3 e 4 

apresentam, respectivamente, a dinâmica da inflação desses grupos e dos respectivos 

pesos relativos no IPCA como um todo no período em questão. 

QUADRO 5 
Componentes da série consolidada dos serviços de alta e baixa pressão 
inflacionária (jul./2006-jul./2014) 

Alta pressão (36 subitens) Baixa pressão (45 subitens) 

Refeição; lanche; café da manhã; refrigerante e água 
mineral; cafezinho; cerveja; outras bebidas alcoólicas; 
aluguel residencial; mudança; mão de obra; reforma de 
estofado; avião; conserto de automóvel; estacionamento; 
lubrificação e lavagem; médico; dentista; tratamento 
psicológico e fisioterápico; hospitalização e cirurgia; 
plano de saúde; costureira; manicure e pedicuro; 
cabeleireiro; empregado doméstico; depilação; ingresso 
para jogo; clube; compra e tratamento de animais; hotel; 
creche; educação infantil; ensino fundamental; ensino 
médio; curso preparatório; curso técnico; curso de 
idioma. 

Doces; condomínio; taxa de água e esgoto; gás encanado; energia 
elétrica residencial; conserto de refrigerador e freezer; conserto de 
televisor; conserto de aparelho de som; conserto de máquina de 
lavar/secar roupa; ônibus urbano; táxi; trem; ônibus intermunicipal; 
ônibus interestadual; metrô; barco; transporte escolar; emplacamento e 
licença; seguro voluntário de veículo; multa; pedágio; pintura de 
veículo; aluguel de veículo; exame de laboratório; eletrodiagnóstico; 
despachante; serviço bancário; conselho de classe; cinema; aluguel de 
DVD e fita de videocassete; boate, danceteria e discoteca; jogos de 
azar; motel; excursão; revelação e cópia; ensino superior;  
pós-graduação; fotocópia; curso de informática; ginástica; correio; 
telefone fixo; telefone público; telefone celular; acesso à internet. 

Elaboração do autor. 
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GRÁFICO 3 
Inflação dos serviços consolidados de alta e baixa pressão inflacionária e 
IPCA acumulados em doze meses (jul./2006-jul./2014) 
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Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 

GRÁFICO 4 
Peso dos serviços consolidados de alta e baixa pressão inflacionária no total 
do IPCA (jul./2006-jul./2014) 
(Em %) 
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Fonte: IBGE. 
Elaboração do autor. 
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Os dados indicados anteriormente permitem a conclusão de que o grosso da 

inflação de serviços em anos recentes se deve a relativamente poucos setores intensivos 

em trabalho qualificado (saúde e educação privadas) e não qualificado (alimentação fora 

de casa, serviços pessoais) e serviços cujos preços dependem do preço da terra urbana 

(estacionamento, aluguel, hotéis) – cuja inflação tem girado na casa dos 10% ao ano 

(a.a.) desde 2011 e cujo peso no IPCA se aproxima atualmente de 30%. Ressalte-se, 

entretanto, a baixa pressão inflacionária registrada nos serviços intensivos em capital em 

geral (monitorados ou não) e nos serviços públicos, cujo peso no IPCA tem caído 

continuamente desde 2006 passando de 27% para pouco menos de 20% hoje em dia. 

3 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS SERVIÇOS QUE 

   COMPÕEM O IPCA A PARTIR DOS DADOS DA PAS, PNAD E RAIS 

A maior dificuldade para a obtenção de informações estruturais sobre as condições de 

oferta e demanda dos produtos que compõem o IPCA é o fato de que as informações 

setoriais contidas nas bases de dados utilizadas nesta nota são baseadas nos grupos e 

classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – e, mais 

precisamente, desde 2007 na CNAE 2.0 – e não em produtos propriamente ditos. O que 

se segue depende fundamentalmente, portanto, da precisão dos tradutores expostos em 

IBGE (2013c). 

3.1 O que dizem os dados da PAS? 

A PAS tem o mérito de trazer informações sobre os componentes do valor bruto da 

produção (VBP) – incluindo uma descrição relativamente detalhada dos custos das 

firmas com bens intermediários e mão de obra – de vários dos serviços que compõem o 

IPCA. Infelizmente, entretanto, a PAS não fornece informações sobre os serviços de 

saúde e educação privados e, além disso, traz informações detalhadas apenas para as 

firmas formalmente constituídas, com vinte ou mais empregados – um número 

excessivamente alto nos casos de bares, restaurantes e salões de beleza, por exemplo. 

De todo modo, os dados da PAS dão informações importantes sobre as 

condições de demanda e os custos de vários dos serviços que compõem o IPCA. 

Sugerem, em particular, que grande parte dos serviços de alta pressão inflacionária 

(quadro 5) apresentou taxas “chinesas” de crescimento tanto do valor adicionado (VA) 

quanto do nível de emprego entre 2007 e 2011 – período para o qual estão disponíveis 

os dados da PAS baseados na CNAE 2.0. Esses serviços também apresentaram ganhos 

salariais reais bastante significativos no período em questão – ainda que a resposta da 

produtividade média do trabalho (PMeL)5 e, portanto, dos custos unitários de trabalho 
                                                           
5. Medida aqui pela razão entre o VA e o número de ocupações do setor.  
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(CUTs) tenha variado entre os setores. Os serviços de alimentação e de beleza, por 

exemplo, apresentaram ganhos salariais reais compatíveis com os ganhos verificados na 

PMeL, de modo a manter os CUTs sob controle. Como resultado, viram seus lucros 

crescerem muito rapidamente. Contudo, o setor de manutenção e reparação de veículos 

automotores se comportou como um típico setor estagnado, classificado por Baumol, 

com ganhos salariais bem acima do crescimento da produtividade do trabalho, aumentos 

significativos dos CUTs em termos reais e virtual estagnação da parcela dos lucros no 

VA.6 Por fim, os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – bastante 

distintos dos do IBGE7 – sugerem que os grandes ganhos de produtividade alcançados 

pelo setor de transporte aéreo não conseguiram compensar inteiramente o efeito 

combinado da deflação dos preços e do crescimento das ocupações e do salário real, 

levando a uma queda de quase 11 pontos percentuais (p.p.) da parcela dos lucros no VA 

do setor. 

Claro está que o rápido crescimento da produção não é condição suficiente para 

a aceleração da inflação. Com efeito, vários setores da tabela 1 cresceram muito 

rapidamente – por exemplo, alojamento, TV por assinatura, locação de meios de 

transportes, agências de viagens, reparação e manutenção de objetos e equipamentos 

domésticos, serviços de táxi e transporte escolar, transporte aéreo (pela metodologia da 

ANAC) e serviços de apoio paisagístico – sem, contudo, apresentar inflação muito 

acima do IPCA. Os motivos para isso, em geral, envolvem a combinação de um ou mais 

dos seguintes fatores: contenção salarial, cortes de custos e/ou margem de lucro e 

ganhos de produtividade. 

                                                           
6. Medida aqui pela razão entre o excedente operacional bruto (EOB) e o VA do setor. 

7. Desde 2010, o IBGE utiliza uma metodologia de aferição da inflação de passagens aéreas bem diferente da 
utilizada pela ANAC. A metodologia do IBGE (2010; 2013b) consiste em pesquisar o preço de viagens semanais (do 
sábado de uma semana até o domingo da semana seguinte) de um adulto marcadas com um ou dois meses de 
antecedência para “capitais dos estados onde estão localizadas as cidades mais visitadas do país, por motivo de visita 
a amigos e familiares ou por motivo de turismo”. Já a ANAC (2014) procura estimar o “valor médio pago pelo 
passageiro por quilômetro voado (...) com base nos dados mensalmente registrados pelas empresas aéreas na ANAC”. 
Mais precisamente, o índice da ANAC é construído a partir dos “(...) preços médios efetivamente comercializados 
(vendidos) ao público em geral em todas as linhas aéreas domésticas de passageiros” e tem como mês de referência o 
mês “(...) de comercialização do bilhete de passagem aérea, independentemente da data de realização do voo”. A 
utilização do deflator do IBGE para calcular a evolução do VA do setor aéreo em termos reais leva a resultados 
pouco defensáveis (tabela 2) – principalmente quando se leva em conta o exponencial crescimento no número de 
passageiros/km transportados nos últimos anos (ANAC, 2014) – de modo a justificar a utilização do dado da ANAC 
para o referido deflacionamento.  
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TABELA 1 
Taxas de crescimento de indicadores selecionados de atividades da PAS 
(2007-2011) 

Atividade PAS  
VA real 

(%) 
Emprego 

(%) 
PMeL 
(%) 

Salários 
reais (%) 

CUT real 
(%) 

CUT 
nominal 

(%) 

Inflação 
(%) 

CI/VA EOB/VA 

Alojamento   48,89    19,73    24,35      9,27  –12,34      9,22    27,46    –7,45     9,18 
Alimentação   56,29    38,59    12,77    12,76      0,95    25,78    46,43    –9,56     9,64 
Cabeleireiros e outros serviços de 
tratamento de beleza   78,50    50,47    18,63    15,99    –0,60    23,86    38,53    –4,04     8,11 
Telecomunicações por fio, sem fio e 
por satélite   10,53    34,07  –17,60  –23,60    –5,67    17,54      7,21    27,39   –1,36 
Operadoras de TV por assinatura 120,38  112,75      3,59    –1,71    –5,14    18,20    17,94    –0,81   –0,06 
Atividades de exibição 
cinematográfica   16,12   38,08 –15,90   16,15   38,20   72,21   24,25   67,47 –13,07 
Locação de meios de transporte 100,38   47,68   35,68   24,05   –8,57   13,92   10,25   –3,80   –1,30 
Agências de viagens, operadores 
turísticos e outros serviços de 
turismo   91,22   53,60   24,49   14,67   –7,89   14,78   30,19 –14,43     9,85 
Serviços de limpeza em prédios e 
domicílios   38,12   19,59   15,50   13,28   –1,92   22,21   21,96   –2,36     0,48 
Serviços de apoio a edifícios e 
atividades paisagísticas 107,20   68,06   23,29   13,92   –7,60   15,13   21,96   –2,97     6,87 
Transporte metroferroviário de 
passageiros e trens turísticos, 
teleféricos e similares   20,64   13,85      5,97    10,76      5,87    31,92    23,92      6,88   –5,17 
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
municipal e em região metropolitana   20,99    10,84      9,16      8,78      1,73    26,76    26,62    –4,77   –0,08 
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e 
internacional   26,03    11,69    12,84    14,32      2,69    27,95    23,94  –16,33   –2,06 
Transporte rodoviário de táxi e 
escolar 137,51  132,56      2,13    38,22    26,20    57,25    22,89  –16,54 –14,16 
Transporte aéreo de passageiros 
regular (inflação medida pelo 
subitem passagem aérea do IPCA) –18,45    65,29  –50,7    13,01  129,36  185,79  133,36    –9,25 –10,75 
Transporte aéreo de passageiros 
regular (inflação medida pelo yield 
tarifa aérea média doméstica real da 
ANAC) 138,55    65,29    44,32    13,01  –21,59    –2,30  –20,22    –9,25 –10,75 
Correio e outras atividades de 
entrega   30,10    11,84    16,32      7,92    –6,31    16,74    24,09  –11,48     4,59 
Reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos 
periféricos   36,31    33,74      1,92      5,93    26,68      1,67    20,95  –16,20   –3,47 
Reparação e manutenção de objetos 
e equipamentos pessoais e 
domésticos   78,36    62,05    10,07      9,07       0,13    24,77    20,95    –5,76   –1,99 
Manutenção e reparação de veículos 
automotores   66,53    55,69      6,96    17,24    11,02    38,33    39,20    21,97     0,42 

Fonte: Santos et al. (2014). 

Por sua vez, todos os setores que cresceram a taxas mais moderadas – isto é, 

inferiores a 10% a.a. em termos reais – apresentaram inflação em linha ou inferior ao 

IPCA no período 2007-2011. Esse é o caso da maior parte dos serviços classificados 

como monitorados pelo BCB (2011b) – como correio, telecomunicações com e sem fio 

e por satélite e transporte público exclusive passagens aéreas, taxi e transporte escolar –, 

mas também de atividades tão díspares quanto cinema e serviços de limpeza de prédios. 
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Conquanto úteis de várias maneiras, os dados da tabela 1 devem ser vistos como 

peças de um quebra-cabeças maior. A análise dos dados da Rais e da PNAD tem o 

duplo objetivo de analisar a robustez dos números da PAS e expandir a análise dessa 

seção para setores não (ou mal) cobertos por essa última pesquisa – notadamente os 

serviços privados de saúde e educação, que também têm subido bem acima da inflação 

nos últimos anos. 

3.2 O que dizem os dados da PNAD? 

A PNAD disponibiliza informações sobre a população ocupada formal ou 

informalmente nos setores de serviços que compõem o IPCA de acordo com o código 

de atividade reportado pelo trabalhador. Para alguns setores os dados da PNAD são 

mais agregados do que os subitens do IPCA. Esse é o caso dos setores alimentação fora 

do domicílio, saúde, educação e comunicação. Outros setores são mais desagregados, 

mas nem todo subitem do IPCA pode ser identificado na PNAD. O setor do IPCA 

menos coberto pela PNAD é o de serviços voltados aos donos de veículos particulares, 

representado na PNAD principalmente pela atividade manutenção e reparação de 

veículos. Feitas essas ressalvas, foram colhidas para os setores contidos na tabela 2 

informações sobre número de ocupados, escolaridade, idade, renda e taxa 

de formalidade.  

Para os propósitos desta nota, os números mais relevantes da tabela 2 são os 

relativos ao número de ocupações e a evolução real da remuneração média dos vários 

serviços. Esses números deixam claro, primeiramente, a forte mudança na composição 

das ocupações nos serviços que compõem o IPCA entre 2007 e 2012 – reiterando, nesse 

sentido, os dados da PAS (tabela 1). Com efeito, o rápido crescimento das ocupações 

nos serviços de alimentação (40,1%), cabeleireiros e outros serviços de beleza (26,5%), 

saúde privada (23,9%), manutenção de automóveis (20,3%) e mesmo no transporte 

público (16,9%) – com destaque para fortíssimos aumentos no pessoal ocupado nos 

transportes aéreo e metroviário – contrasta claramente com a redução em números 

absolutos nas ocupações nos serviços domésticos (3,6%), consertos domésticos 

(12,5%),8 habitação (13,3%), correios (20,6%)9 e, notadamente, costureiras (68,6%). 

                                                           
8. Queda que contrasta, entretanto, com o crescimento verificado nos dados da PAS.  

9. Isso a despeito do crescimento de 11,84% no crescimento das ocupações formais nos correios verificado nos dados 
da PAS entre 2007 e 2012.  
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TABELA 2 
Variáveis selecionadas sobre a população ocupada nos serviços que 
compõem o IPCA: crescimento entre 2007 e 2012  
(AI = amostra inferior a 50 observações) 

  Idade  
(média em anos) 

Educação 
(média em anos 

de estudo) 

Formalização (em p.p. 
da população ocupada) 

Número de 
ocupados 

(%) 

Renda 
média real 

(%) 

Brasil   1,14   0,87     6,97     5,36   21,04 
Serviços – IPCA   1,56   0,70     5,39     7,00   22,69 
Alimentação   1,87   0,57     7,32   40,14   19,48 
Ambulantes de alimentação   2,50   0,27   –0,31   22,41   11,03 
Outros serviços de alimentação – exceto 
ambulantes   1,85   0,57     7,52   41,63   19,63 
Habitação   0,88   0,74   –0,51 –13,28      8,72 
Condomínios prediais   1,46   0,34     3,30 –13,54   22,16 
Distribuição de água, limpeza urbana e esgoto   0,45   1,42     7,59 –36,22   19,69 
Transporte rodoviário de mudanças   4,56   0,32 –12,12   99,54 –17,31% 
Produção e distribuição de gás através de 
tubulações AI AI AI   –6,13 AI 
Produção e distribuição de energia elétrica –0,93   0,24     1,27     8,83 –11,80 

Consertos domésticos   2,21   0,46     1,88 –12,50   12,89 
Reparação e manutenção de eletrodomésticos   1,31   0,02     3,24 –22,73   12,42 
Reparação de objetos pessoais e domésticos – 
exceto de eletrodomésticos e calçados   5,21   0,94     0,00 –10,14   43,32 
Manutenção e reparação de máquinas de 
escritório e de informática   1,65   0,21   –0,37     5,24   –7,97 
Transportes públicos   0,92   0,68      5,16   16,91   13,44 
Transporte rodoviário de passageiros   1,02   0,60     5,08   14,41     8,37 
Transporte ferroviário –0,89   0,97     3,60   –7,35     9,62 
Transporte aquaviário   0,88   1,04   –7,92   50,54   32,44 
Transporte aéreo   1,28   0,04     4,10   77,50   10,74 
Transporte metroviário AI AI AI   55,90 AI 
Veículos próprios   1,50   0,71     7,85   17,07   21,85 
Serviços de reparação e manutenção de 
automóveis   1,69   0,83     9,85   20,34   25,09 
Posto de combustíveis   0,62   0,40     2,82     4,37   13,20 
Aluguel de veículos AI AI AI   –2,01 AI 
Saúde (privada apenas)   0,26   0,25     4,34   23,89   17,01 
 Saúde particular   0,21   0,25     4,30   23,89   17,31 
Outras atividades de saúde AI AI AI   24,22 AI 
Pessoais   2,31   0,69     2,49   –5,56   30,92 
Confecção sob medida de artigos do vestuário e 
acessórios   3,68   0,47   –3,59 –68,62     6,85 
Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   0,87   0,73     3,31   26,51   24,00 
Serviços domésticos    3,48   0,61     2,48   –3,73   33,33 
Atividades de organizações empresariais, 
patronais e profissionais   2,15   1,04     5,41 –34,46   73,03 
Recreação   0,91   0,85   11,39   –5,23   15,17 
Distribuição e projeção de filmes e de vídeos AI AI AI     4,84 AI 
Atividades desportivas e outras de lazer   0,29   1,01   10,19 –15,20   21,51 
Serviços veterinários   2,96   1,14     8,08   13,25   16,36 
Alojamento   2,13   0,60   10,28     6,16     2,46 
Agências de viagens e organizadores de viagens –3,52   1,36     7,51   –4,94   35,37 
Educação (privada apenas)   1,27   0,46     7,28     7,41   17,24 
Educação regular, supletiva e especial particular   1,15   0,49     6,09     4,71   15,31 
Outras atividades de ensino   1,74   0,43   12,01   14,58   25,31 
Comunicação   0,99   0,19     5,36   –1,20     2,47 
Atividades de correio   2,33   0,91     7,55 –20,57   23,28 
Telecomunicações   0,97 –0,24     3,30     9,89   –6,65 

Fonte: Santos et al. (2014). 
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Em segundo lugar, os dados da tabela 2 mostram aumentos generalizados nos 

rendimentos médios mensais reais associados às ocupações nos serviços que compõem 

o IPCA – corroborando, uma vez mais, os dados da tabela 1. Das 28 classes de serviços 

da tabela 2 com amostras representativas, apenas quatro – telecomunicações, 

manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática, transporte 

rodoviário de mudanças, produção e distribuição de energia elétrica – apresentaram 

perdas entre 2007 e 2012. Outras quatro – transportes rodoviário de passageiros e 

ferroviário, serviços de alojamento e costureiras – tiveram ganhos reais positivos abaixo 

de 10%. Entretanto, vinte classes de serviços tiveram ganhos acima de 10% e onze 

dessas últimas acima de 20%. 

Os dados da tabela 2 são compatíveis, portanto, com o quadro de crescimento 

generalizado – ainda que desigual – do emprego e da renda do trabalho no setor de 

serviços apresentado na tabela 1. E com a excepcionalidade relativa de alguns poucos 

setores na geração de renda e emprego, notadamente, os serviços de transporte aéreo, 

alimentação fora de casa, cabeleireiros e serviços de beleza e manutenção e reparação 

de automóveis, ainda que nos três últimos casos (de setores com alto grau de 

informalidade) os números da PNAD sejam menos brilhantes do que os da PAS. Os 

dados da PNAD sugerem, adicionalmente, a inclusão dos serviços de saúde privados no 

grupo dos serviços de maior crescimento das ocupações e da renda do trabalho. 

3.3 O que dizem os dados da Rais? 

Os dados da Rais diferem dos da PAS e da PNAD de pelo menos três maneiras. 

Primeiro, porque são dados oriundos de registros administrativos, por oposição aos 

dados amostrais. Segundo, porque cobrem apenas o setor formal da economia – por 

oposição à PNAD que cobre os setores formal e informal.10 E terceiro, porque permitem 

uma desagregação das atividades econômicas mais sofisticadas do que as duas 

pesquisas anteriores (CNAE 2.0 a quatro dígitos). 

Por motivos de espaço não serão analisados os dados da Rais em detalhe nesta 

nota. A ideia aqui é utilizar a Rais apenas para corroborar – ou não – os principais 

achados anteriores e estendê-los, a partir de dados mais completos sobre aspectos 

relativamente mal cobertos pela PAS e pela PNAD. Destaque-se, assim, desde logo que 

a Rais corrobora a excepcionalidade dos serviços de manutenção e reparo de veículos 

automotores, transportes aéreos, cabeleireiros e outros serviços de beleza e restaurantes 

e bares, tanto na geração de novos postos de trabalho quanto nos aumentos reais dos 

rendimentos do trabalho (à exceção, nesse último caso, dos transportes aéreos). Os 

                                                           
10. O universo coberto pela PAS consiste nas firmas do setor formal.  
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dados da Rais corroboram, também, i) a queda nos rendimentos dos trabalhadores no 

setor de telecomunicações; ii) o bom desempenho do setor de agências de viagens tanto 

no que tange ao número de ocupações (sugerido pela PAS) quanto ao rendimento dos 

trabalhadores (sugerido pela PNAD);11 e iii) o bom desempenho das ocupações nos 

serviços de manutenção observado na PAS (e ao contrário do sugerido pela PNAD).12 

Contudo, talvez o mais importante aporte dos dados da Rais para os objetivos 

desta nota seja o fato de que permitem caracterizar os serviços privados de saúde e 

educação como setores de rápido crescimento, tanto no número de ocupações quanto no 

rendimento das pessoas ocupadas (tabela 3). No primeiro caso, os dados da Rais 

corroboram os dados da PNAD. No segundo caso, qualificam estes últimos. De fato, por 

motivos que merecem ser mais bem explorados, os dados mencionados mostram um 

crescimento (da ordem de 34%) nas ocupações ligadas a serviços privados de educação 

bem maior do que o verificado na PNAD (da ordem de 8%) entre 2007 e 2012 – talvez 

porque a PNAD capte o número de pessoas melhor do que o de ocupações.13  

Em suma, os dados da Rais e das demais pesquisas aqui analisadas apontam, 

todos, um crescimento rápido e generalizado (ainda que desigual) tanto do número de 

ocupações como dos rendimentos médios reais da força de trabalho ocupada nos setores 

de serviços tomados como um todo. Indicam, ainda, a liderança nesse processo dos 

setores de i) alimentação fora de casa; ii) cabeleireiros e serviços de beleza; iii) serviços 

privados de saúde e educação; e iv) serviços de manutenção e reparação de automóveis 

– todos classificados como serviços de alta pressão inflacionária na segunda parte 

desta nota. 

                                                           
11. É provável que a diferença entre os números de ocupação da Rais e da PNAD nas agências de viagens se deva – 
pelo menos em parte – ao aumento da formalização verificado nesse setor durante o período em questão. Já a 
diferença entre os números dos rendimentos médios da Rais e a PAS sugere que os ganhos salariais nas agências de 
viagens menores foram maiores do que os verificados nas empresas com mais de vinte trabalhadores.  

12. Ao contrário do que ocorre no caso das agências de viagem, essa discrepância entre a PNAD e a Rais não parece 
poder ser explicada pelo aumento da taxa de formalização do setor.  

13. Os números da Rais têm a vantagem adicional de parecerem compatíveis com os números oriundos dos censos 
escolares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP).  
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TABELA 3 
Ocupações e rendimentos médios nos setores de saúde e educação privados 
na Rais: taxas de crescimento (2007-2012) 

CNAE 2.0 
Classe/código 

CNAE 2.0 
Classe/descrição 

Ocupações 
(%) 

Rendimentos 
(%) 

CNAE 2.0 
Classe/código 

CNAE 2.0 
Classe/descrição 

Ocupações 
 (%) 

Rendimentos 
(%) 

85112 
Educação infantil – 
creche 

  85,60 29,31 85911 Ensino de esportes 116,16 –16,85 

85121 
Educação infantil – 
pré-escola 

  56,34 18,82 85929 Ensino de arte e cultura 314,17     6,04 

85139 Ensino fundamental   23,77 18,48 85937 Ensino de idiomas   85,00   17,79 

85201 Ensino médio     7,50 10,61 85996 
Atividades de ensino 
não especificadas 
anteriormente 

  72,76   31,84 

85317 
Educação superior – 
graduação 

  23,52 –5,67 86101 
Atividades de 
atendimento hospitalar 

  35,99   22,89 

85325 
Educação superior – 
graduação e  
pós-graduação 

  12,64   2,06 86216 
Serviços móveis de 
atendimento a urgências 155,31   33,12 

85333 
Educação superior – 
pós-graduação e 
extensão 

    2,16   6,01 86224 

Serviços de remoção de 
pacientes, exceto os 
serviços móveis de 
atendimento a urgências 

144,28   13,49 

85414 
Educação 
profissional de nível 
técnico 

  47,48   0,93 86305 

Atividades de atenção 
ambulatorial executadas 
por médicos e 
odontólogos 

  74,77   18,74 

85422 
Educação 
profissional de nível 
tecnológico 

–23,75 –1,04 86402 
Atividades de serviços 
de complementação 
diagnóstica e terapêutica 

  61,67   62,68 

85503 
Atividades de apoio 
à educação 

129,74 20,24 86500 

Atividades de 
profissionais da área de 
saúde, exceto médicos e 
odontólogos 

  21,23   31,71 

Fonte: Rais/MTE. 
Elaboração do autor. 

3.4 E o salário mínimo (SM)? 

Esta subseção procura analisar a plausibilidade da hipótese de que o crescimento nas 

remunerações nos setores de serviços no período 2007-2012 esteja associado à 

valorização real – de 24,1% – do SM verificada no período em questão. 

A estratégia utilizada consistiu em três passos. Primeiramente, dividiram-se os 

dados da PNAD por decis de renda para os grandes grupos de serviços listados na 

tabela 2. Três medidas alternativas do grau de indexação dos rendimentos ao SM foram 

então analisadas, a saber, i) o número de decis com rendimentos exatamente iguais a 1 

SM; ii) o número de decis com ganhos salariais reais próximos ao obtido pelo SM (entre 

22% e 26%); e iii) número de decis com ganhos salariais próximos ou superiores ao 

obtido pelo SM. A tabela 4 exemplifica estes conceitos com os dados do setor de 

recreação – e aponta que o segundo e terceiro decis da distribuição de renda no setor 

recebem exatamente 1 SM, que também o quarto decil teve ganhos salariais reais 

próximos aos obtidos pelo SM e, por fim, que o primeiro, o segundo, o terceiro e o 

quarto decis tiveram ganhos salariais próximos ou acima de 1 SM.  
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TABELA 4 
Rendimentos reais e nominais do trabalho principal nos serviços de 
recreação medidos pela PNAD e divididos por decis de renda 

Recreação (nominal) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2007 250 380 380    420,2 500 600    700    950 1.500 

2008 300 415 415    488,8 550    646,4    800 1.000 1.500 

2009 340 465 465 505 600 700    850 1.100 1.800 

2011 500 545 600 650    771,5 860 1.000 1.500 2.000 

2012 600 622 622 700 800    916,4 1.100 1.500 2.000 

Recreação (real) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

2007 332,14 504,85 504,85 558,26 664,28 797,13    929,99 1.262,12 1.992,83 

2008 371,98 514,57 514,57 606,08 681,96 801,49    991,94 1.239,93 1.859,89 

2009 404,14 552,72 552,72 600,26 713,18 832,05 1.010,34 1.307,50 2.139,55 

2011 528,88 576,48 634,65 687,54 816,06 909,67 1.057,75 1.586,63 2.115,51 

2012 600,00 622,00 622,00 700,00 800,00 916,40 1.100,00 1.500,00 2.000,00 

Taxa de crescimento   80,65   23,21   23,21   25,39   20,43   14,96      18,28      18,85        0,36 

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração do autor. 

A tabela 5, por sua vez, resume os resultados obtidos para todos os setores. Não 

surpreendentemente, os serviços que parecem mais afetados pelo SM são os serviços de 

alimentação fora de casa, os pessoais, os de habitação (condomínios, mudanças etc.) e 

os serviços voltados para donos de automóveis. Também era de se esperar que serviços 

como telecomunicações, saúde privada e transportes públicos fossem pouco afetados 

pelo SM – que invariavelmente ocupa apenas o primeiro decil da distribuição dos 

rendimentos desses setores. Apenas o pequeno impacto do SM sobre os rendimentos 

dos serviços domésticos pode parecer surpreendente à luz da intuição dos economistas. 

TABELA 5 
Medidas alternativas de indexação dos rendimentos a variações no SM 

 Número de decis  
com rendimentos  

iguais a 1 SM 

Decis com  
rendimentos  

iguais a 1 SM 

Número de decis  
com ganhos  

próximos aos do SM 

Número de decis  
com ganhos próximos  

ou superiores aos do SM 

Alimentação 2 3 e 4 6 7 

Habitação 2 1 e 2 4 6 

Consertos domésticos 1 3 1 2 

Transportes públicos 1 1 3 3 

Serviços para donos de automóveis 1 2 5 9 

Serviços pessoais  2 5 e 6 3 9 

Saúde privada 1 1 2 2 

Educação privada 1 2 4 7 

Recreação 2 2 e 3 3 4 

Telecomunicações 1 1 2 2 

Total 2 3 e 4 5 9 

Fonte: PNAD/IBGE. 
Elaboração do autor. 
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4 NOTAS FINAIS 

Os dados apresentados neste trabalho são compatíveis com a observação de Frischtak 

(2013), de que os últimos anos têm sido marcados por intenso processo de “(...) criação 

de emprego (e o aumento dos rendimentos) (...) na base da pirâmide [social do país], em 

segmentos de baixa produtividade, a exemplo de serviços, (...) impulsionado pelo 

aumento e diferenciação do consumo das camadas sociais entrantes no mercado”. 

Corroboram, ainda, a percepção do BCB (2013a) de que “é plausível afirmar” que a 

dinâmica recente da inflação de serviços (livres) é parcialmente explicada, pelo lado da 

demanda, pela “evolução recente do emprego e da renda do trabalho (...) e o processo de 

inclusão social” e, pelo lado da oferta, pelas “implicações relevantes” dos aumentos 

salariais “sobre a estrutura de custos do setor [de serviços], que se caracteriza pelo uso 

intensivo de mão de obra”. 

Mas os dados deixam claro, também, que os vários serviços que compõem o 

IPCA são muito heterogêneos – um tema sobre o qual a literatura não tem se 

pronunciado com a intensidade necessária. Mesmo quando o foco se concentra sobre o 

setor de serviços “livres”, a dinâmica da inflação de serviços de habitação, telefonia 

celular, consertos domésticos e de alguns serviços de recreação é bastante distinta da 

dinâmica da inflação nos serviços de alimentação, manutenção de veículos automotores, 

passagens aéreas, serviços de beleza, e serviços de saúde e educação privados. E ainda 

que se centre a atenção apenas nesses últimos serviços – caracterizados por taxas de 

crescimento excepcionais do VA e/ou das ocupações e/ou das remunerações dos 

empregados e candidatos naturais para políticas públicas específicas – há sinais de que 

as pressões de custos são mais importantes em uns (manutenção e reparação de veículos 

automotores) e as de demanda mais importantes em outros (restaurantes, serviços de 

beleza). Tampouco está claro que a inflação de serviços livres se deva (pelo menos do 

lado da oferta) apenas ao processo de inclusão social supracitado – haja vista o evidente 

descolamento dos rendimentos dos trabalhadores ocupados nos serviços de saúde 

privados em relação à dinâmica do SM. A virtual inexistência de dados de alta 

qualidade sobre a produtividade desses setores impede um veredito mais definitivo, mas 

é bastante plausível que esses setores (e em especial a saúde) venham sofrendo da 

doença de custos de Baumol. Por fim, há claras evidências de problemas na forma de 

aferição dos preços das passagens aéreas. 

Naturalmente, as conclusões e evidências apresentadas nesta nota dependem 

crucialmente da qualidade – admitidamente imperfeita – dos dados utilizados. Os dados 

já disponíveis – e a força das conclusões deles derivadas – permitem projetar, 

entretanto, que a importância crescente do fenômeno da inflação de serviços – e do 
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próprio peso do setor no produto interno bruto (PIB) – induzirá a produção de mais e 

melhores dados (e estudos) sobre o tema nos próximos anos. 
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