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Preços malcomportados 
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) segue em queda, mas 
nem todos os preços que compõem tal índice se comportaram bem no último ano. O IPCA 
acumulado de setembro de 2016 a agosto de 2017 alcançou 2,46%, enquanto os preços de alguns 
produtos e serviços essenciais ao consumo das famílias cresceram muito mais. É o caso das tarifas de 
água, de energia e do preço do botijão de gás de cozinha. 
 
Gráfico 1 – Variação acumulada do IPCA índice geral e IPCA produtos destacados – set/16-ago/17 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
 
Pagando mais pelo transporte público 
Na corrida de preços, as passagens de ônibus urbanos não têm ficado para trás. Considerados 
períodos de doze meses iniciados em setembro de um ano e encerrados em agosto do ano seguinte 
(Tabela 1), ultrapassam o IPCA desde 2015. Os vinte centavos não somados às passagens em 2013, 
quando das passeatas contra a correção, já foram recuperados e, avalia-se agora, apenas serviram à 
publicidade veiculada pela mídia que queria o ponto final de um governo eleito. Novos protestos 
foram ensaiados com os aumentos de 2017, mas a repercussão nos meios de comunicação foi muito 
tímida.  
 
 
 



 
 
 

 
Tabela 1 – variação das tarifas de ônibus urbano a cada doze meses 

período IPCA
tarifas de ônibus 

urbano

set/12 - ago/13 6,1% 0,1%

set/13 - ago/14 6,5% 3,5%

set/14 - ago/15 9,5% 13,8%

set/15 - ago/16 9,0% 11,0%

set/16 - ago/17 2,5% 6,3%

acumulado 38,2% 39,1%

Fonte: IBGE
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Saúde 
Também parte dos indicadores apurados pelo IBGE para cálculo do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), produtos e serviços relacionados à saúde tiveram seus preços elevados 
acima da inflação nos últimos doze meses. A inflação de produtos farmacêuticos somou duas vezes o 
IPCA, a de serviços médicos mais que duas vezes e nos planos de saúde a correção foi muitas outras 
vezes mais. Orçamento público congelado, é bom o cidadão pensar bem antes de adoecer.  
 
Gráfico 2 – Variação acumulada do IPCA índice geral e IPCA produtos destacados – set/16-ago/17 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  


