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INFLAÇÃO

Inflação por faixa de renda – Março/2021

Em março, pelo segundo mês consecutivo, o Indicador Ipea de Inflação por Faixa 
de Renda apontou aceleração nas taxas de inflação de todas as classes de renda pes-
quisadas. De acordo com a tabela 1, observa-se que, no mês passado, as maiores va-
riações foram registradas nos segmentos de renda média (1,09%) e renda média-al-
ta (1,08%). Já as famílias de renda muito baixa e baixa foram as que apresentaram 
o menor incremento inflacionário, com taxas de 0,71% e 0,85%, respectivamente. 

A análise desagregada da inflação por grupos revela que, assim como ocorrido em 
fevereiro, em março, a maior contribuição inflacionária, em todos os segmentos de 
renda, veio do grupo transportes, impactado pela alta de 11,2% dos combustíveis 
(tabela 2). No caso das famílias de renda mais baixa, além dos combustíveis, os rea-
justes de 0,11% do ônibus urbano e de 1,84% do trem explicam a pressão exercida 
por esse grupo. Em contrapartida, para as famílias de renda mais alta, as deflações 
das passagens aéreas (-2,0%) e dos aplicativos de transporte (-3,4%) atenuaram o 
aumento dos combustíveis.

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  
jan-21 fev-21 mar-21 Ano Doze meses 

Renda muito baixa 0,21 0,67 0,71 1,60 7,24 
Renda baixa 0,22 0,80 0,85 1,88 6,87 
Renda média-baixa 0,24 0,89 1,02 2,17 6,57 
Renda média 0,26 0,98 1,09 2,35 5,91 
Renda média-alta 0,27 0,97 1,08 2,33 5,09 
Renda alta 0,29 0,98 1,00 2,29 4,67 

TABELA 2
Inflação por faixa de renda: contribuição por grupos (mar./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 

Var % Contribuição p.p. 
Inflação Total 0,93 0,71 0,85 1,02 1,09 1,08 1,00 
Alimentos e bebidas 0,13 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,06 
Habitação 0,81 0,23 0,19 0,15 0,10 0,08 0,04 
Artigos de residência 0,69 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
Vestuário 0,29 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Transportes 3,81 0,48 0,66 0,84 0,95 0,94 0,88 
Saúde e cuidados pessoais -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 0,02 0,04 
Despesas pessoais 0,04 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 -0,02 
Educação -0,52 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 
Comunicação -0,07 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 
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 Em relação aos demais grupos, nota-se que, repetindo o mesmo padrão do mês 
anterior, a segunda maior contribuição à alta da inflação das famílias mais pobres 
veio da habitação, repercutindo os aumentos de 5,0% do botijão de gás, de 1,1% 
dos artigos de limpeza e de 0,76% da energia elétrica. Já para o segmento mais 
rico da população, o reajuste de 0,89% da alimentação fora do domicílio explica a 
pressão exercida pelo grupo alimentos e bebidas. Deve-se ressaltar, no entanto, que, 
mesmo diante desse aumento dos serviços de alimentação, o desempenho dos ali-
mentos no domicílio, que registrou, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a primeira desaceleração (-0,17%) desde outubro de 2019, voltou 
a impedir um aumento ainda maior das taxas de inflação em março. 

Na comparação interanual, embora os dados mostrem uma aceleração inflacioná-
ria, em 2021, para todas as classes de renda, esta foi mais intensa para o conjunto 
de famílias mais ricas. Segundo o gráfico 1, enquanto a inflação para a faixa de 
renda mais baixa avançou de 0,25%, em março de 2020, para 0,71%, em 2021, o 
incremento apontado no segmento mais rico foi bem mais significativo: de -0,20% 
para 1,0%, na mesma base de comparação. De um modo geral, apesar da melhora 
no comportamento dos alimentos no domicílio em 2021 (-0,17% ante 1,40%, em 
2020), o reajuste de 11,2% dos combustíveis, ante a queda de 1,9% observada no 
ano passado, explica a maior parte dessa aceleração registrada em todas as faixas 
de renda. Para as famílias mais pobres, os aumentos mais fortes do gás de botijão, 
da energia elétrica e dos artigos de residência também ajudam a explicar essa taxa 
de variação maior em 2021. Já em relação à faixa de renda mais alta, a aceleração 
inflacionária mais intensa no ano corrente reflete a pressão maior vinda do grupo 
despesas pessoais, com alta de 0,04%, ante a baixa de 0,23% registrada em 2020, 
e uma contribuição à baixa menos intensa das passagens aéreas, cuja deflação em 
março do ano passado (-16,8%) foi bem mais significativa que a registrada este ano 
(-2,0%).

Após a incorporação do resultado de março, observa-se que, no acumulado do ano, 
a inflação do segmento mais rico da população (2,3%) é superior à apontada pela 
classe mais baixa (1,6%), repercutindo, basicamente, a desaceleração dos alimentos 
e a alta elevada dos combustíveis. No entanto, no acumulado em doze meses, a 

GRÁFICO 1
Inflação por faixa de renda: variação mensal
(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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taxa de inflação das famílias mais pobres (7,2%) segue bem acima da observada no 
segmento mais rico da população (4,7%).

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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