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Quando a média engana 
Se alguém consome dois frangos e outro nenhum, em média cada qual consumiu um. Assim se 
explica, em provocação aos estatísticos, o cálculo da média. O anúncio de queda da inflação 
brasileira provoca em muitos a sensação daquele que não consumiu frango algum: inflação caindo? 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA) registrou em 2017 variação de 2,95%, a 
menor desde os 2,81% de 2006. No entanto, a sensação é que os preços subiram muito. Por quê? 
Porque de fato subiram na maioria dos grupos que dão base ao índice. A média ponderada pelo 
consumo joga a inflação para baixo, mas itens fundamentais continuam comprometendo o 
orçamento.  
 
Gráfico 1 – Inflação acumulada em 2017 – IPCA (índice geral) e IPCA (respectivos grupos) 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Inflação médica 
A chamada inflação médica também compromete o orçamento. A variação dos principais produtos e 
serviços que integram o grupo Saúde e Despesas Pessoais, segundo cálculo do IBGE, estão muito 
acima da média ponderada do IPCA. Aqueles que destinam parte de sua renda a planos de saúde, 
que dependem de medicação de uso contínuo ou tratamento ininterrupto conhecem muito bem 
essa conta. 



 
 
 

Gráfico 2 – Variação acumulada IPCA 2017 - itens destacados do grupo saúde e cuidados pessoais  
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
 
Forno a lenha, lampião e longas caminhadas.  
Combustíveis domésticos (gás de cozinha), energia elétrica e combustíveis de veículos queimaram 
boa parte do orçamento, com aumentos a cada mês em 2017. O gás de cozinha é monopólio da 
Ultragaz, Supergasbrás, Nacional Gás e Liquigás, empresas com 85% do mercado nacional. Com a 
privatização da Liquigás, empresa da Petrobrás em processo de venda à Ultragaz, as quatro serão 
três.  Energia elétrica é monopólio natural, ao consumidor não é dada escolha. Combustíveis não têm 
qualquer controle de preços, vale a bomba. Em breve, forno a lenha, lampião e longas caminhadas 
para ajuste do salário a cada mês.   
 
Gráfico 3 – Variação acumulada IPCA 2017 – combustíveis e energia elétrica  
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Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
 


