
 

 

 

A inflação não é a mesma para todas as famílias. 

Cada uma tem o seu próprio perfil de consumo. As 

de menor renda dedicam parcelas maiores de seus 

gastos à alimentação, enquanto as que se situam 

nos estratos superiores despendem frações elevadas 

de seus orçamentos com educação, saúde e lazer. 

Além disso, os preços não se movem de forma 

sincronizada e com a mesma amplitude. É a 

combinação da diversidade de padrões de 

consumo com o movimento desencontrado dos 

preços que individualiza a inflação.  

 
As pesquisas de orçamentos familiares (POF), 

integrantes da agenda dos principais institutos de 

economia e estatística, permitem que se conheça 

de maneira pormenorizada as estruturas de 

consumo de um amplo espectro de unidades 

domiciliares. Com base nos resultados apurados por 

este tipo de levantamento, é possível segmentar o 

cálculo da inflação. A partir dos dados levantados 

pela última POF da FGV, que foi a campo entre 

2002 e 2003, realizou-se o cálculo de um índice de 

preços ao consumidor, relativo às famílias com 

renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos (s.m.)1 

Neste exercício, reconstituíram-se séries com origem 

em janeiro de 2004, quando entrou em vigor a mais 

recente estrutura de pesos, extraída da POF 

2002/2003.  

 

                                                 
1 O salário mínimo vigente em janeiro de 2003, ponto médio do 
intervalo de realização da pesquisa, era de R$ 200,00. 

A relevância do índice é detectar afastamentos 

entre a taxa de inflação medida para o conjunto 

da população e a referente às famílias de menor 

poder aquisitivo. Há momentos em que ambas di-

vergem, sem que se possa a priori afirmar qual das 

duas terá maior oscilação ou quanto tempo durará 

o descolamento. Adicionalmente, dada a notória 

concentração de renda no país e a ênfase 

redistributiva das políticas sociais, entre as quais a 

que estabelece os reajustes do salário mínimo, um 

índice de preços calculado exclusivamente para as 

famílias de baixa renda é um referencial necessário 

para a avaliação de tais medidas. Nesta faixa de 

renda estão 9,3% de todos os domicílios situados nas 

sete capitais de Estados em que a FGV realiza sua 

pesquisa de preços ao consumidor, para cálculo do 

IPC-BR. É, portanto, uma faixa que representa de 

forma satisfatória o estrato inferior do espectro de 

rendimentos urbanos.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
O índice é o resultado da agregação de quatro 

capitais de Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, 

Salvador e Recife. Nelas estão cerca de 80% dos 

domicílios pertencentes à faixa de renda de 1 a 2,5 

s.m., situados nas sete capitais cobertas pelo IPC-BR. 

Selecionadas as cidades, foram definidas estruturas 

de consumo correspondentes a esta faixa de renda. 

A partir das quatro cestas regionais chega-se a uma 

estrutura agregada. A variável usada para a 

agregação é o número de domicílios com renda de 
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1 a 2,5 salários mínimos em cada capital. Como a 

faixa de renda estabelecida para o índice é 

estreita, os perfis de consumo e os montantes de 

dispêndio a eles associados tornam-se bem mais 

homogêneos do que quando se trabalha com 

intervalos amplos, como é o caso do IPC-BR. Isto 

significa que as despesas médias de consumo 

domiciliar são semelhantes entre as capitais. Desse 

modo, a agregação de acordo com o número de 

domicílios representa apropriadamente as despesas 

totais de consumo nesta faixa de renda2.
 
Com esta 

metodologia, os pesos para as quatro cidades 

pesquisadas são: Rio de Janeiro: 30,90%; São Paulo: 

31,10%; Salvador: 23,80%; Recife: 14,20%.  

 
A tabela 1 compara os pesos dos grupos 

componentes do IPC nas faixas de 1 a 2,5 e de 1 a 

33 salários mínimos, para as respectivas estruturas 

agregadas. Os dados se referem a janeiro de 2004, 

data de incorporação ao IPC. 

 

 O grupo Alimentação é o que apresenta o maior 

aumento de ponderação, quando se restringe a 

faixa de renda. Enquanto para a população 

objetivo do IPC-BR, o peso dos gastos com 

alimentação é de 27,49%, na faixa de 1 a 2,5 s.m. a 

proporção sobe a 39,62%. Também ganham peso, 

mas em muito menor proporção, os grupos 

Vestuário e Transportes. O grupo Habitação, que 

para a população objetivo do IPC-BR tem a maior 

ponderação, passa agora à segunda posição, 

perdendo mais de três pontos percentuais. Dos 

demais três grupos que sofrem redução em suas 

ponderações, a maior diminuição se verifica em 

Educação, Leitura e Recreação, formado quase 

que exclusivamente por serviços ofertados pelo 

                                                 
2 A despesa total é o produto da despesa média pelo número de 
domicílios. 

setor privado, pouco consumidos pelas famílias de 

baixa renda. Por razão semelhante, mas em menor 

escala, perdem espaço os grupos Saúde e 

Cuidados Pessoais e Despesas Diversas.  

 
 
Tabela 1 – Composição das cestas agregadas por faixa de renda 

(salários mínimos) 

 
 

Faixa de Renda 
Descrição 

1 a 2,5 1 a 33 

IPC - Todos os Itens 100 100 

Alimentação 39,62 27,49 

Habitação 28,49 31,84 

Vestuário 6,28 5,40 

Saúde e Cuidados Pessoais 7,98 10,36 

Educação, Leitura e Recreação 2,46 8,74 

Transportes 11,95 11,72 

Despesas Diversas 3,23 4,44 

Fonte: FGV/IBRE/DGD 

 
 

 
A redistribuição dos pesos dos grupos juntamente 

com a redução do número de itens componentes 

das cestas significa a menor diversificação do 

consumo. Este fato é ilustrado pelas tabelas que se 

seguem. A tabela 2 seleciona os dez itens com 

maior peso na estrutura de 1 a 2,5 s.m. e os 

compara com as ponderações que apresentam na 

faixa de 1 a 33 salários mínimos. Dos dez, apenas um 

— tarifa de telefone residencial — possui peso 

menor na faixa de 1 a 2,5 s.m. do que na de 1 a 33 

salários mínimos. Somados, os pesos dos dez itens 

representam 40,47% da ponderação total do índice 

representativo do estrato inferior de rendimentos.  
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Tabela 2 – Dez maiores ponderações, IPC – 1 a 2,5  
salários mínimos (%) 

 

Faixa de Renda 
Descrição 

1 a 2,5 1 a 33 

Tarifa de ônibus urbano 10,56 3,60 

Aluguel residencial 7,00 4,70 

Tarifa de eletricidade residencial 4,83 4,41 

Gás de bujão 4,09 1,72 

Tarifa de telefone residencial (assinatura e pulsos) 3,29 3,68 

Pão francês 3,02 1,28 

Taxa de água e esgoto residencial 3,01 1,85 

Cigarro 1,70 1,03 

Leite tipo longa vida 1,63 1,04 

Frango em pedaços 1,34 0,49 

Subtotal 40,48 23,80 

Fonte: FGV/IBRE/DGD 
 
 
  

Na tabela 3, o critério de seleção é dado pela 

estrutura do IPC-BR. A soma dos dez maiores pesos é 

de 30,10, numa escala de zero a 100. Não há, nesta 

cesta, ponderações tão elevadas quanto na 

estrutura de 1 a 2,5 salários mínimos. O item ônibus 

urbano, por exemplo, pesa 10,56 no índice de 1 a 

2,5 s.m. e 3,60, no de 1 a 33 salários mínimos. Dois 

itens listados não pertencem à cesta das famílias de 

baixa renda—plano e seguro-saúde e curso de 

ensino superior — e outros dois participam com 

aproximadamente 0,20 — gasolina e condomínio 

residencial.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela 3 – Dez maiores ponderações, IPC – 1 a 33  
salários mínimos (%) 

 

Faixa de Renda 
Descrição 

1 a 2,5 1 a 33 

Aluguel residencial 7,00 4,70 

Tarifa de eletricidade residencial 4,83 4,41 

Tarifa de telefone residencial (assinatura e pulsos) 3,29 3,68 

Tarifa de ônibus urbano 10,56 3,60 

Gasolina 0,22 3,33 

Plano e seguro-saúde 0,00 2,47 

Condomínio residencial 0,20 2,41 

Curso de ensino superior 0,00 1,93 

Taxa de água e esgoto residencial 3,01 1,85 

Gás de bujão 4,09 1,72 

Subtotal 33,20 30,10 

Fonte: FGV/IBRE/DGD 
 
 

 
 

 

 

 

 


