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IPCA e INPC em alta 
No período novembro de 2017 a outubro de 2018 a variação acumulada do IPCA - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação calculado pelo IBGE, foi de 4,56%. A 
variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também do IBGE, foi pouco inferior, 
4%. O IPCA estima variação de preços de produtos e serviços da cesta de consumo de famílias com 
renda entre 1 e 40 salários-mínimos. O INPC, frequentemente adotado para negociação salarial, 
estima tal variação para famílias com renda entre 1 e 5 salários-mínimos. Em um e outro índice, 
variaram acima da média ponderada os grupos de Habitação, Transportes e Educação e além deles, 
no IPCA, Saúde e Cuidados Especiais. 
 
Tabela 1 – variação acumulada de novembro de 2017 a outubro de 2018 – IPCA e INPC 

Geral por grupos Geral por grupos

Alimentação e bebidas 3,33% 2,79%
Habitação 6,54% 6,49%
Artigos de residência 2,23% 1,76%
Vestuário 0,84% 0,84%
Transportes 7,38% 7,05%
Saúde e cuidados pessoais 5,13% 3,60%
Despesas pessoais 3,17% 2,76%
Educação 5,25% 5,33%
Comunicação 2,00% -0,44%

Fonte: IBGE
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo
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Índice da Nacional Construção Civil: variação próxima à do IPCA 
O IBGE também divulgou o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, variação acumulada de 
novembro de 2017 a outubro de 2018, e com ele os preços médios da construção praticados no 
Brasil e regiões. Em relação aos preços, o IBGE indica valores considerando-se a folha de pagamento 
onerada e a folha desonerada. A política de desoneração foi adotada no Governo Dilma como forma 
de incentivar o investimento, especialmente em atividades com elevada geração de postos de 
trabalho. Muitos criticaram a medida, mas o fato é que, com folha sem a tal desoneração, as 
empresas cobram no país, em média, valores 7,4% superiores. 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela 2 – variação do Índice Nacional da Construção Civil – novembro de 2017 a outubro de 2018 – 
e custo médio do metro quadrado

Abrangência
variação 
12 meses

custo médio m2

considerada 
desoneração da 

folha (des)

variação 
12 meses

custo médio m2

não considerada 
desoneração da 

folha (ndes)

Variação
ndes/des 

Brasil 4,61% 1.108,75R$               4,49% 1.190,86R$               7,4%

Norte 4,66% 1.111,96R$               4,50% 1.188,35R$               6,9%

Nordeste 4,82% 1.031,17R$               4,66% 1.102,66R$               6,9%

Sudeste 4,71% 1.156,76R$               4,59% 1.247,65R$               7,9%

Sul 4,14% 1.147,40R$               4,05% 1.237,28R$               7,8%

Centro-Oeste 4,43% 1.119,42R$               4,36% 1.196,60R$               6,9%

Fonte: IBGE
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Salário-mínimo é apenas 25% do que deveria ser 
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 7º que o salário mínimo, unificado nacionalmente, 
deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Observado esse princípio, o DIEESE 
calcula o salário mínimo necessário. No período 2011 a 2018, a equivalência do salário-mínimo em 
relação ao mínimo necessário oscila de 21,9% a 25,2%. A queda de preços de alimentação tem 
ajudado nos dois últimos anos, mas, como se vê, o ganho não permite remuneração nem próxima da 
que deveria ser praticada. 
 
Tabela 3 – Salário-mínimo e salário mínimo necessário 

ano (1) salário-mínimo 
(SM)

mínimo necessário 
(MINNEC.) (2)

Equivalência
SM/MINNEC

2018 954,00R$           3.783,39R$                25,2%

2017 937,00R$           3.754,16R$                25,0%

2016 880,00R$           4.016,27R$                21,9%

2015 788,00R$           3.210,28R$                24,5%

2014 724,00R$           2.967,07R$                24,4%

2013 678,00R$           2.729,24R$                24,8%

2012 622,00R$           2.617,33R$                23,8%

2011 545,00R$           2.329,94R$                23,4%

Nota (1): base outubro 
Nota (2): Cálculo DIEESE, consderando-se necessidades vitais 
descritas na Constitução Federal, art.7º  


