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INFLAÇÃO

Inflação por faixa de renda – Outubro/2020

De acordo com o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, em outubro, 
a taxa de inflação das famílias de renda mais baixa foi a que apresentou a maior 
variação (0,98%) entre todas as classes pesquisadas. Nota-se, entretanto, que na 
comparação com o mês anterior, enquanto a taxa de variação dos preços manteve-
-se estável nas duas faixas de menor renda, nas classes de renda mais elevadas ob-
servou-se uma aceleração no ritmo de crescimento dos preços, com destaque para 
o segmento de renda alta, cuja taxa de inflação avançou de 0,29%, em setembro, 
para 0,82%, em outubro (tabela 1). 

Na desagregação dos dados, observa-se que, novamente, a elevação dos preços dos 
alimentos no domicílio explica grande parte da pressão inflacionária nos segmen-
tos de menor renda (tabela 2). Em outubro, apenas o grupo alimentos e bebidas 
foi responsável por mais de 60% de toda a inflação da classe de renda mais baixa, 
refletindo as expressivas variações do arroz (13,4%), da batata (17%), do tomate 
(18,7%), do óleo de soja (17,4%) e das carnes (4,3%). Por sua vez, a aceleração da 
taxa de inflação para as famílias de renda maior veio da alta do grupo transportes, 
impactado pelos reajustes de 39,8% das passagens aéreas e de 0,9% dos combus-
tíveis. 

Com a incorporação desse resultado, nota-se que, no acumulado de 2020, a in-
flação das famílias de renda mais baixa (3,5%) segue bem acima da apontada pela 
faixa de renda mais alta (1,0%). Essa diferença de 2,5 p.p. é resultado, por um lado, 
da pressão da alta dos alimentos sobre o custo de vida das famílias mais pobres e, 
por outro, do alívio sobre o orçamento das famílias de maior poder aquisitivo vin-
do da desaceleração dos preços dos serviços. De fato, de janeiro a outubro, enquan-
to itens de grande peso na cesta de consumo das famílias mais pobres aumentaram 
de forma muito expressiva – arroz (47,6%), feijão (59,5%), leite (29,5%), óleo de 
soja (77,7%) e frango (9,2%) –, outros de maior peso no orçamento das famílias 
mais abastadas apontaram deflações – passagem aérea (-37,3%), transporte por 
aplicativo (-22,7%), seguro de automóvel (-9,9%), gasolina (-3,3%), hospedagem 
(-8,4%) e pré-escola (-1,7%). 

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

TABELA 1
Inflação por faixa de renda
(Em %)

  
  

Variação mensal Variação acumulada 

ago-20 set-20 out-20 Ano 12 meses 

Renda muito baixa 0,38 0,98 0,98 3,53 5,33 
Renda baixa 0,38 0,88 0,88 2,94 4,73 
Renda média-baixa 0,37 0,78 0,86 2,44 4,07 
Renda média 0,25 0,56 0,78 1,87 3,54 
Renda média-alta 0,13 0,37 0,69 1,52 2,99 
Renda alta -0,10 0,29 0,82 1,04 2,48 
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No acumulado em doze meses, no entanto, os dados mostram que houve nova 
aceleração nas curvas de inflação de todas as faixas de renda, dado que, na com-
paração com outubro de 2019, verifica-se um significativo aumento nas taxas de 
inflação de todos os segmentos pesquisados. O gráfico 1 revela que, relativamente 
ao mesmo mês do ano passado, os maiores incrementos inflacionários estão nas 
classes de renda mais baixa, especialmente na faixa de menor poder aquisitivo, cuja 
taxa avançou de 0,01% em outubro de 2019 para 0,98% em 2020. Para a faixa de 
renda mais alta, o avanço foi um pouco menos significativo (0,17% ante 0,82%). 
Na comparação entre os períodos, observa-se que enquanto as deflações de 0,20% 
dos cereais, de 8,7% dos tubérculos e de 3,2% da energia elétrica trouxeram uma 
descompressão inflacionária maior para os mais pobres, em outubro de 2019, as 
altas de 1,4% dos combustíveis, de 0,32% dos serviços pessoais e de 0,44% dos 
serviços de saúde exerceram um impacto maior sobre a variação registrada pelas 
famílias mais ricas.

Por conseguinte, a taxa de inflação acumulada em doze meses do segmento de ren-
da mais baixa (5,3%) segue apontando uma aceleração bem maior que a observada 
na classe de renda mais alta (2,5%).

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

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 
Obs.: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; p.p. – ponto percentual.

  
  

IPCA Renda 
muito baixa Renda baixa Renda  

média-baixa Renda média Renda  
média-alta Renda alta 

Variação (%) Contribuição 
(p.p) Impacto em (p. p.) 

Inflação Total  0,86 0,98 0,88 0,86 0,78 0,69 0,82 
Alimentos e bebidas 1,93 0,40 0,61 0,52 0,44 0,32 0,25 0,15 
Habitação 0,36 0,06 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 
Artigos de residência 1,53 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 
Vestuário 1,11 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 
Transportes 1,19 0,24 0,08 0,11 0,17 0,25 0,25 0,48 
Saúde e cuidados 
pessoais 0,28 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 

Despesas pessoais 0,19 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 
Educação -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Comunicação 0,21 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

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

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

0,01 0,04 0,08 0,10 0,14 0,17

0,98
0,88 0,86

0,78
0,69

0,82

  R
en

da
 m

ui
to

 b
ai

xa

   
   

Re
nd

a 
ba

ix
a

  R
en

da
 m

éd
ia

-b
ai

xa

  R
en

da
 m

éd
ia

  R
en

da
 m

éd
ia

-a
lta

  R
en

da
 a

lta

2019 2020

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 

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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