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INFLAÇÃO

Inflação por faixa de renda – Setembro/2020
Em setembro, o indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda registrou aceleração 
na taxa de crescimento dos preços em todas as classes pesquisadas. Novamente, a 
taxa de inflação das famílias de renda mais baixa (0,98%) foi maior que à observada 
no conjunto mais rico da população (0,29%). No acumulado do ano, enquanto a 
inflação das famílias mais pobres aponta alta de 2,5%, a taxa de variação registrada 
pela classe de renda mais alta é de apenas 0,2% (tabela 1).  

Assim como vem ocorrendo desde março, o expressivo crescimento dos preços dos 
alimentos no domicílio, grupo de maior peso na cesta de consumo das famílias 
mais pobres, explica a pressão inflacionária mais forte para esse segmento de renda. 
Nos primeiros nove meses de 2020, os alimentos no domicílio apontam alta de 
9,2%, com destaque para as variações do arroz (41%), feijão (34%), leite (30%) e 
óleo de soja (51%). Já os serviços livres registram, no acumulado do ano, deflação 
de 0,05%, refletindo as quedas de 55% das passagens aéreas, de 9% nos preços de 
hospedagem e de 1,7% das mensalidades das creches. A desaceleração dos preços 
dos serviços vem gerando um alívio maior para a faixa de renda mais alta, cuja par-
cela do orçamento gasta com a aquisição destes itens é bem superior à despendida 
pela classe de renda mais baixa. 

Em setembro, quase 75% da inflação das famílias mais pobres é explicada pela va-
riação do grupo alimentação e bebidas (tabela 2), impulsionada, novamente, pelas 
altas do arroz (18%), do óleo (28%) e do leite (6%). Ainda que em menor intensi-
dade, a alta do grupo habitação, repercutindo o aumento dos materiais de limpeza 
(1,4%) e do gás de botijão (1,6%), também ajudou a compor este quadro de in-
flação maior para o segmento mais pobre da população. No caso das famílias mais 
ricas, embora também se verifique uma pressão inflacionária vindo dos alimentos e 
da gasolina (2%), o recuo nos preços do plano de saúde (-2,3%) e das mensalidades 
dos cursos diversos, como os de idioma (1,5%) e informática (1,6%), atenuaram as 
altas dos grupos alimentos e transportes. 

TABELA 1
Inflação por faixa de renda
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac)/Ipea. 

  
  

Variação mensal Variação acumulada 

jul-20 ago-20 set-20 Ano Em doze meses 

Renda muito baixa 0,38 0,38 0,98 2,52 4,31 
Renda baixa 0,36 0,38 0,88 2,04 3,85 
Renda média-baixa 0,36 0,37 0,78 1,56 3,27 
Renda média 0,35 0,25 0,56 1,08 2,84 
Renda média-alta 0,31 0,13 0,37 0,83 2,43 
Renda alta 0,27 -0,10 0,29 0,21 1,81 
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No acumulado em doze meses, os dados mostram que todas as faixas de renda 
apresentam uma trajetória de inflação em aceleração, tendo em vista que as varia-
ções apontadas em setembro de 2019 foram menores que as observadas em 2020.  
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a inflação das famílias mais 
pobres foi a que registrou o maior incremento, passando de uma deflação de 0,10% 
para uma alta de 0,98% (gráfico 1) – já para a classe mais rica, o avanço foi menos 
significativo (0,27 p.p.). Se, por um lado, a deflação de 0,7% dos alimentos no 
domicílio trouxe um alívio inflacionário maior para os mais pobres, em setembro 
de 2019, alta de 0,24% dos serviços pessoais exerceu uma pressão maior sobre taxa 
apurada pelas famílias mais abastadas.

Desse modo, após a incorporação do resultado de setembro, a inflação acumulada 
em doze meses do segmento de renda mais baixo foi a que apresentou a maior ace-
leração, intensificando um cenário de alta de preços mais acentuada para as famílias 
mais pobres, iniciado no último trimestre do ano passado (gráfico 2). De fato, de 
outubro de 2019 a setembro de 2020, a inflação da classe de renda muito baixa é 
de 4,3%, bem acima da registrada pela faixa de renda mais alta (1,8%).

TABELA 2
Inflação por faixa de renda: contribuição por grupos (set./2020)

Fonte e 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  0,64 0,98 0,88 0,78 0,56 0,37 0,29 
Alimentos e bebidas 2,28 0,47 0,74 0,65 0,54 0,39 0,28 0,20 
Habitação 0,37 0,06 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 
Artigos de residência 1,00 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 
Vestuário 0,37 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
Transportes 0,70 0,14 0,08 0,11 0,14 0,16 0,15 0,17 
Saúde e cuidados 
pessoais -0,64 -0,09 -0,02 -0,04 -0,05 -0,10 -0,14 -0,16 

Despesas pessoais 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Educação -0,09 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 
Comunicação 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

GRÁFICO 1
Inflação por faixa de renda: variação mensal (set./2020)
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 
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GRÁFICO 2
Inflação por faixa de renda: variação acumulada em 
doze meses
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 
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TABELA 3
Faixas de renda mensal domiciliar 

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

Faixa de renda  Renda domiciliar (R$ jan/2009) Renda domiciliar (R$ mai/2020) 
1 - Renda muito baixa  Menor que R$ 900,00 Menor que R$ 1.650,50 
2 - Renda baixa  Entre R$ 900,00 e R$ 1.350,00 Entre R$ 1.650,50 e R$ 2.471,09 
3 - Renda média-baixa Entre R$ 1.350,00 e R$ 2.250,00 Entre R$ 2.471,09 e R$ 4.127,41 
4 - Renda média  Entre R$ 2.250,00 e R$ 4.500,00 Entre R$ 4.127,41 e R$ 8.254,83 
5 - Renda média-alta  Entre R$ 4.500,00 e R$ 9.000,00 Entre R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66 
6 - Renda alta  Maior que R$ 9.000,00 Maior que R$ 16.509,66 
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