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INFLAÇÃO

Inflação por faixa de renda – Janeiro/2021

Os dados do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda mostram que, em 
janeiro, houve uma forte desaceleração inflacionária em todas as classes de renda 
pesquisadas, especialmente para a faixa de renda mais baixa, cuja taxa de inflação, 
na margem, recuou de 1,58% para 0,21% (tabela 1).

A análise desagregada entre os componentes da inflação mostra que, embora em 
janeiro ainda tenha se verificado uma pressão dos alimentos no domicílio – grupo 
de grande peso na cesta de consumo das famílias mais pobres –, esse impacto não só 
foi menor que o observado no mês anterior como também foi, em parte, compen-
sado pela queda nos preços da energia elétrica e dos itens de vestuário (tabela 2). De 
fato, em janeiro, na comparação com dezembro, verifica-se uma desaceleração em 
onze dos dezesseis subgrupos que compõem o segmento alimentação no domicílio, 
com destaque especial para arroz (recuo de 3,84% para 0,24%), carnes (3,58% 
para -0,08%), frango (2,75% para -0,07%), leite (157% para -1,35%) e óleo de 
soja (4,99% para -1,08%). Entretanto, a deflação de 5,60% das tarifas de energia 
elétrica se constituiu no principal foco de alívio inflacionário para o segmento de 
renda mais baixa, cuja contribuição negativa sobre o grupo habitação anulou as 
altas do aluguel (0,55%) e do gás de botijão (3,19%). Nota-se, ainda, que a queda 
nos preços das roupas femininas (-0,32%) e dos calçados (-0,40%) ajudou a com-
por esse quadro de desaceleração inflacionária. 

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 

nov-20 dez-20 jan-21 2020 12 meses 

Renda muito baixa 1,00 1,58 0,21 6,22 6,20 
Renda baixa 0,94 1,46 0,22 5,43 5,46 
Renda média-baixa 0,91 1,38 0,24 4,80 4,84 
Renda média 0,85 1,21 0,26 3,97 4,04 
Renda média-alta 0,80 1,02 0,27 3,37 3,36 
Renda alta 0,63 1,05 0,29 2,74 2,86 

 

TABELA 2
Inflação por faixa de renda: contribuição por grupos (jan./2021)
(Em %)

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

  
  

IPCA Renda muito 
baixa Renda baixa Renda média-

baixa Renda média Renda média-
alta Renda alta 

Contribuição p.p. 
Inflação Total 0,25 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 
Alimentos e bebidas 1,02 0,26 0,22 0,21 0,18 0,14 0,11 
Habitação -1,07 -0,24 -0,22 -0,19 -0,14 -0,10 -0,05 
Artigos de residência 0,86 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 
Vestuário -0,07 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 
Transportes 0,41 0,07 0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 
Saúde e cuidados 
pessoais 0,32 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 

Despesas pessoais 0,39 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 
Educação 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Comunicação 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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No caso das famílias de renda mais alta, os dados apontam que, apesar de também 
registrarem, na margem, queda na sua taxa de inflação, esta foi relativamente me-
nor que nas demais classes. Por certo, observa-se que essa faixa de renda não só se 
beneficiou menos da queda da energia elétrica como também foi mais impactada 
pela alta no preço da gasolina (2,17%), cuja pressão sobre o grupo transportes só 
não foi maior devido às deflações das passagens aéreas (-19,9%) e dos transportes 
por aplicativo (-12,1%). Além dos combustíveis, os reajustes de 0,66% dos planos 
de saúde e de uma série de serviços pessoais, como costureira (1,32%), depilação 
(1,28%) e cartório (7,82%), ajudam a compor esse quadro de desaceleração infla-
cionária menos intensa para as famílias mais ricas.   

Em que pese esse recuo generalizado da inflação na margem, na comparação in-
teranual, nota-se que apenas as faixas de renda muito baixa e de renda média-alta 
registraram taxas de crescimento de preços um pouco menos intensas em 2021 
(gráfico 1). O destaque negativo ficou por conta da classe de renda mais alta, cuja 
inflação avançou de 0,18% em janeiro de 2020 para 0,29% em 2021. Se, por um 
lado, houve um crescimento menos significativo dos alimentos em 2020, a queda 
da energia elétrica em 2021 ante a taxa de 0,16% observada em janeiro do ano pas-
sado explica esse comportamento mais favorável da inflação para os mais pobres. 
Para as classes mais altas, os dados mostram que, em 2020, elas se beneficiaram 
com uma alta mais moderada dos alimentos e da gasolina (0,89%). Além disso, o 
recuo mais intenso no preço dos itens de vestuário, aliado às deflações dos segmen-
tos mobiliário (-0,39%), eletrodomésticos e equipamentos (-0,38%) e itens de hi-
giene pessoal (-2,07%), explica essas taxas de inflação mais baixas no ano passado.

Com a incorporação desse resultado em janeiro, observa-se uma leve desaceleração 
na inflação em doze meses dos segmentos de renda muito baixa e renda média-alta, 
além de um incremento inflacionário um pouco maior para o grupo de renda alta 
(gráfico 2). No entanto, entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, a inflação das 
famílias mais ricas (2,9%) segue bem abaixo da observada no segmento mais pobre 
da população (6,2%).

GRÁFICO 2
Inflação por faixa de renda: variação acumulada em 
doze meses
(Em %)

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 
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GRÁFICO 1
Inflação por faixa de renda: variação mensal 
(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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