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Tabela 2.1 – Índices gerais de preços
Variação % mensal

Discriminação 2010 2011

Out Nov Dez Jan Fev

IGP-DI 1,03 1,58 0,38 0,98 0,96

   IPA 1,32 1,98 0,21 0,96 1,23

   IPC-Br 0,59 1,00 0,72 1,27 0,49

   INCC 0,20 0,37 0,67 0,41 0,28

Fonte: FGV

Os índices de preços ao consumidor aceleraram no 
trimestre encerrado em fevereiro de 2011, em relação ao 
finalizado em novembro do ano anterior. Esse movimento foi 
sensibilizado por pressões sazonais de alimentos in natura 
e por reajustes de tarifas, especialmente de transportes 
públicos e da alta dos custos associados à educação, entre 
outros fatores.

Vale ressaltar que a evolução recente dos preços, 
expressa, ainda, pelo patamar elevado dos núcleos de 
inflação em todos os critérios utilizados, refletiu, em grande 
parte, o aumento dos preços dos serviços, que apresentam 
maior persistência inflacionária. Nesse ambiente, a trajetória 
da inflação nos próximos meses estará condicionada, entre 
outros fatores, pelos impactos do esgotamento das pressões 
sazonais mencionadas e do aumento da taxa básica de juros 
e das ações macroprudenciais, contrastando com os efeitos 
associados ao patamar elevado dos preços de commodities.

2.1 Índices gerais

A variação do Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), da FGV, atingiu 2,33% 
no trimestre encerrado em fevereiro, ante 3,75% naquele 
finalizado em novembro. Essa redução, em cenário de 
aumentos dos preços ao consumidor e da construção civil, 
traduziu a desaceleração dos preços ao produtor, favorecida 
pelo arrefecimento dos preços agrícolas.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com 
peso de 60% no IGP-DI, aumentou 2,42% no trimestre 
encerrado em fevereiro, ante 4,85% no período setembro 
a novembro de 2010. A menor elevação esteve associada, 
fundamentalmente, à desaceleração, de 15,58% para 4,74%, 
registrada na variação dos preços dos produtos agrícolas, 
movimento consistente com os recuos registrados nos preços 
dos itens feijão, arroz, batata, bovinos, suínos e soja. Por sua 

2Preços
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Fonte: FGV

vez, os preços relativos a lavouras permanentes apresentaram 
elevação no trimestre, influenciados pelas altas nos itens 
cacau, banana, laranja e café em grão.

Os preços dos produtos industriais cresceram 1,58% 
no trimestre finalizado em fevereiro, ante 1,45% naquele 
encerrado em novembro. Essa aceleração refletiu as pressões 
exercidas pelos preços dos itens minerais metálicos, fumo, 
têxteis, artigos do vestuário e derivados do petróleo. Os 
preços agrícolas registraram variação acumulada em doze 
meses de 29,84% em fevereiro, ante 23,86% em novembro, 
enquanto os preços industriais aumentaram, respectivamente, 
8,65% e 9,90% nas mesmas bases de comparação.

As variações do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) e do Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC), com pesos respectivos de 30% e 10% no IGP-DI, 
situaram-se, na ordem, em 2,51% e 1,37% no trimestre 
encerrado em fevereiro, ante 2,07% e 0,78% naquele 
finalizado em novembro de 2010. A aceleração registrada 
no IPC resultou de pressões associadas aos itens educação 
e transporte, enquanto a relativa ao INCC traduziu os 
aumentos dos itens mão de obra e material e serviços.

O IGP-DI variou 11,30% em 2010, maior variação 
desde 2004, ante -1,43% no ano anterior, registrando-se 
aceleração na variação anual de seus três componentes. O 
IPA variou 13,85%, ante -4,08% em 2009, enquanto o IPC 
e o INCC elevaram-se 6,24% e 7,77%, respectivamente, 
ante 3,95% e 3,25%, no ano anterior. Ressalte-se que a 
variação do IPA em 2010 refletiu as elevações de 25,61% 
nos preços dos produtos agrícolas e de 10,13% nos preços 
dos produtos industriais.

2.2 Índices de preços ao 
consumidor

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado pelo IBGE, aumentou 5,91% em 2010, 
ante 4,31% no ano anterior, registrando-se elevações 
de 3,13% nos preços dos bens e serviços monitorados 
e de 7,09% nos preços livres, ante 4,74% e 4,13%, 
respectivamente, em 2009.

A variação do IPCA atingiu 2,28% no trimestre 
encerrado em fevereiro de 2011, ante 2,04% naquele finalizado 
em novembro de 2010, ressaltando-se que, excluído o grupo 
alimentação e bebidas, o indicador registrou elevações 
respectivas de 2,14% e 1,10% nos trimestres considerados.
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Gráfico 2.3 – Índice de difusão do IPCA
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Tabela 2.2 – Preços ao consumidor 
Variação % mensal

Discriminação 2010 2011

Out Nov Dez Jan Fev

IPCA 0,75 0,83 0,63 0,83 0,80

  Livres 0,94 1,04 0,78 0,79 0,93

     Comercializáveis 1,00 1,53 0,95 0,43 -0,02

     Não comercializáveis 0,88 0,60 0,63 1,10 1,78

        Serviços 0,49 0,46 0,58 0,87 2,28

  Monitorados 0,30 0,33 0,26 0,94 0,47

Fontes: IBGE, Banco Central e FGV

O comportamento do indicador geral no trimestre 
resultou da aceleração, de 0,82% para 1,68%, nos preços 
monitorados e do arrefecimento, de 2,56% para 2,52%, 
nos preços livres. Nesse segmento, ocorreram variações 
respectivas de 1,36% e 3,55% nos preços dos itens 
comercializáveis e dos não comercializáveis, ante 3,45% e 
1,77% no trimestre encerrado em novembro. Vale mencionar, 
no segmento de não comercializáveis, elevações de 10,54% 
nos preços dos alimentos in natura e de 6,61% no item 
cursos. A desaceleração observada no âmbito dos bens 
comercializáveis esteve associada, em especial, às menores 
elevações dos preços do grupo vestuário e dos itens móveis 
e utensílios, bovinos, panificados e açúcares e derivados.

Considerados períodos de doze meses, o IPCA 
acumulou variação de 6,01% em fevereiro, ante 5,63% 
em novembro e, com a exclusão dos alimentos, 4,96% 
ante 4,59%, nas mesmas bases de comparação. A pressão 
sazonal observada nos segmentos cursos, transporte público 
e alimentos in natura tende a esgotar-se nos próximos meses, 
o que deverá contribuir para a desaceleração do IPCA.

Os preços dos serviços, impulsionados pelo aumento 
dos preços da educação, elevaram-se 3,77% no trimestre 
encerrado em fevereiro, ante 1,37% naquele finalizado em 
novembro de 2010, enquanto, considerados períodos de 
doze meses, registraram-se variações respectivas de 8,39% 
e 7,36%, nos últimos meses dos períodos mencionados.

O índice de difusão – indicador da proporção do 
número de itens que apresentou variação positiva no IPCA, 
evidenciando disseminação dos aumentos nos preços, 
registrou média de 64,41% no trimestre encerrado em 
fevereiro, ante 64,84% naquele finalizado em novembro e 
63,54% em igual período de 2010. Em 2010, a média do 
índice atingiu 61,18%, ante 57,53% no ano anterior.

2.3 Monitorados

Os preços monitorados aumentaram 3,13% em 2010, 
respondendo por 0,92 p.p. da variação total do IPCA no ano. 
As maiores pressões altistas foram provenientes dos itens 
ônibus urbano, 7,53%; cartório, 5,19%; plano de saúde, 
6,87%; e correio, 6,35%; enquanto, em sentido inverso, 
os preços do emplacamento e licença, do gás veicular e do 
pedágio recuaram 9,53%, 1,13% e 5,82%, respectivamente, 
no ano. 



26  |  Relatório de Inflação  |  Março 2011

4

5

6

7

Fev
2009

Mai Ago Nov Fev
2010

Mai Ago Nov Fev
2011
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Tabela 2.3 – Preço ao consumidor
Variação % mensal

Discriminação Pesos 2010 2011

Nov Dez No ano Jan Fev No ano

IPCA 100,00 0,83 0,63 5,91 0,83 0,80 1,64

 Livres 71,10 1,04 0,78 7,09 0,78 0,93 1,73

 Monitorados 28,90 0,33 0,26 3,13 0,94 0,47 1,42

  Principais itens

   Energia elétrica 3,19 0,48 0,02 3,05 -0,38 0,09 -0,29

   Gás veicular 0,10 0,05 -1,60 -1,13 -1,95 -0,36 -2,30

   Gás encanado 0,10 -0,34 -0,03 1,48 6,21 1,13 7,41

   Óleo diesel 0,08 -0,21 0,09 -0,11 0,71 0,65 1,36

   Pedágio 0,12 0,09 0,30 -5,82 0,15 0,02 0,17

   Telefone celular 1,28 0,63 0,17 1,91 0,00 1,69 1,69

   Água e esgoto 1,60 0,00 0,03 3,38 0,07 0,42 0,49

   Ônibus urbano 3,77 0,30 0,07 7,53 4,13 1,30 5,48

   Passagem aérea 0,36 -1,26 7,61 3,15 6,21 -11,43 -5,93

   Gasolina 3,94 0,81 0,25 1,67 0,62 0,50 1,12

   Gás de bujão 1,17 0,10 0,25 2,10 0,12 0,03 0,15

   Remédios 2,80 0,09 0,11 3,36 -0,06 -0,22 -0,28

   Plano de saúde 3,48 0,58 0,58 6,87 0,59 0,59 1,18

Fonte: IBGE

Tabela 2.4 – Preços ao consumidor e seus núcleos

Variação % mensal

Discriminação 2010 2011

Out Nov Dez Jan Fev

IPCA (cheio) 0,75 0,83 0,63 0,83 0,80

  Exclusão 0,44 0,52 0,60 0,76 0,96

  Médias aparadas com suavização 0,55 0,56 0,52 0,54 0,40

  Dupla ponderação 0,58 0,66 0,71 0,80 0,70

IPC-Br (cheio) 0,59 1,00 0,72 1,27 0,49

  Médias aparadas 0,41 0,43 0,55 0,41 0,32

Fontes: IBGE, Banco Central e FGV

Os grupos de preços livres e monitorados do IPCA 
apresentaram variações de 2,52% e 1,68%, respectivamente, 
no trimestre encerrado em fevereiro, ante 2,56% e 0,82% 
naquele finalizado em novembro. A variação dos preços 
monitorados representou 0,49 p.p. da inflação de 2,28% do 
IPCA, nesse período.

As tarifas de cartório elevaram-se 5,35% no 
trimestre, seguindo-se as expansões nas relativas a ônibus 
interestaduais, 4,14%; ônibus intermunicipais, 3,57%; e a 
metrô, 3,00%. Adicionalmente, as tarifas de ônibus urbano, 
traduzindo as elevações registradas em São Paulo, 11,11%; 
Recife, 8,13%; Salvador, 8,70%; Porto Alegre, 10,20%; e 
Belo Horizonte, 6,52%, aumentaram 5,56% no trimestre 
encerrado em fevereiro.

2.4 Núcleos

A variação em doze meses dos núcleos de inflação do 
IPCA, consideradas as três medidas calculadas pelo Banco 
Central, aumentou no trimestre terminado em fevereiro. O 
núcleo do IPCA por exclusão cresceu 2,34%, ante 1,34% 
no trimestre finalizado em novembro. Em doze meses, a 
variação do indicador atingiu 5,92% em fevereiro, ante 
5,30% em novembro.

O núcleo calculado por médias aparadas com 
suavização5 cresceu 1,47%, ante 1,55% no trimestre 
encerrado em novembro. A variação do indicador acumulada 
em doze meses atingiu 5,70% em fevereiro, ante 5,52%  
em novembro.

O núcleo de dupla ponderação6 registrou variação 
de 2,23% no trimestre finalizado em fevereiro, ante 1,64% 
naquele encerrado em novembro. A análise em doze meses 
revela que a variação do indicador se deslocou de 5,37%, 
em novembro, para 6,07% em fevereiro.

O núcleo de inflação do IPC, da FGV, calculado pelo 
método das médias aparadas com suavização, aumentou 
1,29%, ante 1,37% no trimestre finalizado em novembro. 
Considerados períodos de doze meses, o indicador registrou 
aumentos de 5,02% em fevereiro e de 4,95% em novembro.

5/ O critério utilizado para o cálculo desse indicador exclui os itens cuja variação mensal se situe, na distribuição, acima do percentil 80 ou abaixo do percentil 
20, além de suavizar ao longo de doze meses a flutuação de itens cujas variações são concentradas em poucos períodos do ano.

6/ O critério utilizado para o cálculo desse indicador consiste na reponderação dos pesos originais – baseados na importância de cada item para a cesta do 
IPCA – pelos respectivos graus de volatilidade relativa, um procedimento que reduz a importância dos componentes mais voláteis.
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Tabela 2.5 – Resumo das expectativas de mercado

2011 2012 2011 2012 2011 2012

IPCA 5,0 4,5 5,3 4,5 5,9 4,8

IGP-M 5,1 4,5 5,5 4,5 7,0 4,9

IPA-DI 5,0 4,5 5,4 4,5 7,5 4,7

Preços Administrados 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Selic (fim de período) 11,8 10,5 12,3 10,8 12,5 11,3

Selic (média do período) 11,5 10,9 12,1 11,3 12,2 11,9

Câmbio (fim de período) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8

Câmbio (média do período) 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7

PIB 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,4

30.9.2010 31.12.2010 18.3.2011

Gráfico 2.6 – IGP-M e IPA-DI
Medianas 2011
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Gráfico 2.7 – Câmbio
Medianas 2011
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2.5 Expectativas de mercado

De acordo com a Pesquisa Focus – Relatório de 
Mercado de 18 de março, as medianas das previsões relativas 
às variações anuais do IPCA para 2011 e 2012 atingiram 
5,88% e 4,8%, respectivamente, ante 5,3% e 4,5%, ao final de 
2010. A mediana das expectativas para a inflação doze meses 
à frente – suavizada – situou-se em 5,36%, ligeiramente 
acima do patamar observado ao final de dezembro.

A mediana relativa à variação do Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-M) para 2011 aumentou de 
5,5%, ao final de dezembro, para 6,97% em 18 de março, 
enquanto a referente ao Índice de Preços ao Produtor Amplo 
– Disponibilidade Interna (IPA-DI) passou de 5,4% para 
7,45%. No mesmo período, a mediana referente a 2012 para 
o IGP-M aumentou de 4,5% para 4,89%, enquanto para o 
IPA-DI de 4,5% para 4,72%.

A mediana das expectativas quanto à evolução para 
2011 e para 2012 dos preços administrados ou monitorados 
por contratos atingiu 4,5% em 18 de março, mesmo patamar 
observado ao final de dezembro.

A mediana da taxa de câmbio projetada pelo 
mercado para o final de 2011 foi ajustada, de R$1,75/US$ 
para R$1,70/US$, entre o final de dezembro e 18 de março, 
enquanto a projeção para o final de 2012 foi revisada de 
R$1,80/US$ para R$1,75/US$. A mediana das projeções 
para a taxa de câmbio média relativa a 2011 recuou de  
R$1,72/US$, em 31 de dezembro, para R$1,68/US$, em 
18 de março, enquanto a mediana para 2012 recuou de  
R$1,79/US$ para R$1,74/US$ entre as duas datas.

2.6 Conclusão

As taxas de inflação ao consumidor no início de 
2011 refletiram o impacto de fatores sazonais, como a 
elevação de preços dos alimentos in natura, de reajustes 
nas tarifas de transporte público e nos custos com educação, 
e os descompassos entre oferta e demanda agregadas, 
evidenciados, sobretudo, na evolução dos preços de serviços. 
A trajetória da inflação nos próximos meses deverá refletir 
os impactos da postura mais restritiva adotada na condução 
da política monetária, das ações macroprudenciais e do 
esgotamento de fatores sazonais, persistindo, todavia, 
incertezas oriundas do cenário externo, em especial quanto 
a evolução dos preços de commodities.
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Gráfico 1 – IPCA serviços e exc.-serviços
Variação anual %
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Gráfico 2 – Contribuições relativas (estimadas) dos 
preços de serviços ao IPCA
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Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.
1/ Até fevereiro.

Os preços dos serviços têm registrado 
variações superiores às do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos anos, 
em todas as regiões metropolitanas pesquisadas, 
provocando alterações nos preços relativos entre 
os componentes da cesta de consumo. Este boxe 
explora a dinâmica dos preços de serviços em âmbito 
nacional e regional, com ênfase no comportamento 
dos preços relativos e nos principais componentes 
desse segmento.

A inflação de serviços1 superou a variação do 
IPCA nos últimos seis anos, conforme o Gráfico 1. De 
março de 2004 a fevereiro de 2011, a variação média 
anual dos preços de serviços atingiu 6,45% enquanto 
as relativas ao IPCA e ao IPCA exclusive serviços 
situaram-se em 5,32% e 5,06%, respectivamente. 
No período considerado, os preços relativos2 de 
serviços cresceram 9,63% em relação aos dos demais 
segmentos do IPCA.

As contribuições dos preços de serviços 
para a variação do índice agregado superaram 
significativamente o peso3 do grupo na cesta do 
IPCA, conforme o Gráfico 2, ressaltando-se os 
resultados relativos a 2006, 2009 e 2010, quando os 
serviços responderam, na ordem, por 35,9%, 34,6% 
e 30,8% da variação anual do IPCA. O recuo em 
2010 se deve em parte à forte elevação dos preços 
dos alimentos, haja vista que a inflação de serviços 
se elevou comparativamente ao registrado em 2009. 

A Dinâmica dos Preços de Serviços: uma análise da  
experiência recente

1/ Para fins deste trabalho, até junho/2006, 58 subitens foram considerados na composição dos preços de serviços, com peso aproximado de 20%; 
a partir de julho/2006, quando teve início a série do IPCA sob a metodologia atual, referenciada na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)  
2002-2003, 64 subitens foram considerados na composição do conjunto dos preços de serviços, correspondendo a cerca de 24% na ponderação do 
índice geral para o Brasil.

2/ Considerou-se a razão entre o fator geométrico correspondente à variação do conjunto dos preços de serviços e o correspondente à variação do 
conjunto dos demais preços componentes do IPCA, para o período de março/2004 a fevereiro/2011.

3/ Com exceção do ano de 2004. Vide nota n.1 sobre a participação dos serviços no IPCA.
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Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.
1/ Valores inferiores a 100 significam sazonalidade negativa e valores

superiores a 100 significam sazonalidade positiva para o mês.

No primeiro bimestre de 2011, a contribuição de 
serviços atingiu 46,8%, em grande parte devido à 
sazonalidade do período, que reflete os reajustes 
associados à educação.

Dada a natureza genérica dos serviços, cabe 
segmentar4 em subgrupos de acordo com o tipo de 
serviço a que se referem e, particularmente, isolar 
os serviços associados à educação. Uma análise 
preliminar sugere que educação segue padrão sazonal 
distinto dos demais serviços, conforme o Gráfico 3. 
Para o conjunto dos preços de serviços, o fator sazonal5 
associado a fevereiro representou, em média, 101,2% 
da variação média mensal de cada ano. Mostrou-se 
mais significativa para os serviços educacionais, para 
os quais representou, em média, 105,1% da variação 
mensal média de cada ano. Ainda para os serviços 
educacionais, os fatores sazonais associados a agosto 
e a março, embora inferiores a 100% na média do 
período, superaram esse nível respectivamente em três 
e em dois dos sete anos analisados. Para os preços dos 
serviços não relacionados à educação, o padrão sazonal 
parece menos definido, com janeiro e fevereiro sendo 
os meses em que mais se distanciou da variação média 
de cada ano.

As contribuições dos serviços para o 
IPCA revelam-se relativamente maiores em 
fevereiro e agosto, devido aos reajustes associados 

4/ Procedimento similar foi adotado no estudo “A evolução dos preços de bens e de serviços nas crises econômicas”, apresentado no Relatório de 
Inflação publicado em junho de 2009.

5/ A média do fator sazonal foi calculada como , onde é  a variação percentual no mês t do ano a; e  

é a variação percentual acumulada do ano a. Resultados inferiores a 100 significam sazonalidade negativa e resultados superiores a 100 significam 
sazonalidade positiva para o mês.
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Gráfico 4 – Média mensal das contribuições relativas (estimadas) dos preços de serviços exceto educação e 
serviços-educação para o IPCA1/

Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.
1/ Objetivando evitar que outliers viesassem as médias, elas foram estimadas eliminando-se os meses em que as somas das contribuições dos grupamentos

situaram-se entre -0,1 e 0,1 (Jun/2005; Ago/2006; Jun/2010; jul/2010; Ago/2010).
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Tabela 1 – Subgrupos de IPCA serviços por região
Variação média anual – Mar/2004 a Fev/2011 (% a.a.) 

Região1/ Brasil BRA GOI RMB RMBH RMC RMF RMPA RMR RMRJ RMS RMSP

IPCA – Serviços 6,45 7,10 6,85 6,69 7,71 7,28 6,92 6,59 6,71 5,94 7,04 5,80

Subgrupo relativo à educação 6,65 7,04 6,43 6,43 6,41 6,97 7,77 6,66 7,90 6,79 7,27 6,26

Educação formal 6,57 6,64 6,06 6,33 6,46 6,99 8,04 6,55 8,01 6,68 7,23 6,14

Educação outros 6,93 8,86 9,25 6,33 6,21 6,88 4,78 7,17 7,20 6,37 7,25 6,78

Subgrupo serviços-demais 6,41 7,14 7,02 6,77 8,09 7,39 6,62 6,57 6,31 5,76 6,94 5,72

Aluguel residencial 5,03 6,71 4,51 5,57 7,34 6,64 6,06 3,73 4,22 3,62 4,65 5,03

Condomínio 6,27 8,38 6,91 7,09 7,77 7,34 5,41 7,15 8,20 8,41 8,13 3,67

Cons. man. residencial 3,22 3,31 4,11 4,98 3,35 3,77 2,48 3,06 4,02 2,81 1,10 3,36

Cuidados pessoais 6,88 8,17 8,62 8,59 8,33 7,09 7,40 6,81 7,11 5,64 8,26 5,88

Empregado doméstico 10,00 9,88 9,88 9,88 11,37 9,88 9,89 9,86 9,75 9,02 10,99 9,96

Lazer 6,22 5,70 5,63 4,59 9,00 7,14 4,57 6,32 8,00 4,50 5,35 5,73

Manutenção automóveis 6,89 5,48 7,76 2,23 6,88 8,64 6,87 8,04 2,52 6,50 5,75 7,47
Mão de obra2/ 7,87 7,56 7,56 7,56 10,89 7,56 7,56 7,46 5,07 6,57 8,33 7,86

Saúde 6,08 6,72 7,19 6,42 6,37 6,36 6,00 5,20 4,88 6,34 6,48 6,03

Servico bancário 2,06 1,42 1,06 0,82 2,08 1,17 1,43 1,48 2,06 2,41 2,17 1,14

Transporte 5,05 4,20 7,32 10,63 7,34 7,44 0,54 6,93 4,77 2,29 10,59 4,09

Outros 3,63 4,76 5,72 4,60 2,42 5,46 3,26 3,90 1,09 2,32 4,20 3,28

Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.

1/ BRA (Brasília), GOI (Goiânia), RMB (RM Belém), RMBH (RM Belo Horizonte), RMC (RM Curitiba), RMF (RM Fortaleza), RMPA (RM Porto Alegre), RMR (RM Recife), 

    RMRJ (RM Rio de Janeiro), RMS (RM Salvador), RMSP (RM São Paulo). 
2/ As estatísticas para "mão de obra" foram calculadas considerando o período inicial de jul/2006, quando o subgrupo passou a existir.

à educação, conforme o Gráfico 4, enquanto as 
maiores contribuições relativas dos demais serviços 
costumam incidir de maio a setembro. 

A Tabela 1 apresenta as variações anuais 
médias dos preços de serviços por subgrupo, para 
cada uma das regiões metropolitanas consideradas 
na construção do IPCA. No Brasil, as despesas com 
serviços educacionais e com os demais serviços 
registraram aumentos anuais médios respectivos 
de 6,65% e 6,41% de março de 2004 a fevereiro de 
2011, enquanto a variação média anual do “IPCA 
exclusive serviços” atingiu 5,06%. Ressalte-se que 
os gastos com empregado doméstico registraram o 
crescimento médio anual mais elevado no período, 
10%, exercendo, em média, contribuição de 21% 
para a variação dos preços do grupo de serviços. 
Adicionalmente, ocorreram elevações médias 
importantes nos itens manutenção de automóveis, 
6,89%; cuidados pessoais, 6,88%; condomínio, 
6,27%; lazer, 6,22%; e saúde, 6,08%.

A inflação de serviços foi superior às dos 
respectivos índices gerais em todas as regiões 
pesquisadas, conforme a Tabela 2. O comportamento 
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dos preços mostrou-se regionalmente heterogêneo 
e a mudança de preços relativos foi menor nas 
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belém, e mais relevante em Curitiba, Brasília, 
Fortaleza e Salvador. 

A inflação média de serviços foi mais elevada 
em Belo Horizonte, 7,71%, com ênfase nas taxas 
associadas aos itens empregado doméstico, 11,37%; 
lazer, 9%; e cuidados pessoais, 8,33%. Os gastos com 
educação registraram elevações anuais médias mais 
expressivas nas regiões metropolitanas de Recife, 
7,9%; Fortaleza, 7,77%; e Salvador, 7,27%. Apenas São 
Paulo e Rio de Janeiro registraram variações médias de 
preços de serviços inferiores à média nacional.

As divergências nos movimentos dos 
preços em cada região podem ser decompostas, 
primordialmente, em efeito-preço6 e efeito-peso. O 
primeiro compreende as distinções nas variações de 
preços de um mesmo serviço, devidas às especificidades 
locais e às restrições à mobilidade de fatores. O  
efeito-peso corresponde à parcela dos diferenciais 
entre as taxas regionais de inflação decorrente 
da participação relativa dos diversos serviços na 
composição da cesta do índice em cada região.

Centrando na inflação de serviços, partindo 
das variações dos subgrupos e adotando o índice 
nacional7 como referência, foram realizadas 
estimativas da decomposição do diferencial entre 
as variações de preços de serviços de cada região e 
do país em efeito-peso e efeito-preço, conforme a 
Tabela 3. A importância do efeito-preço suplantou a 
do efeito-peso, i.e., superou 50% em módulo, em sete 
das onze regiões pesquisadas, inclusive nas quatro 
que registraram as maiores inflações de serviços 
no período (Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e 
Salvador) e nas duas que assinalaram as menores 
taxas (São Paulo e Rio de Janeiro). Esse resultado 
aponta para comportamentos regionalmente distintos 
entre preços de serviços similares como os principais 
elementos dos diferenciais espaciais do IPCA de 
serviços. Somente em Salvador os dois efeitos 
caminharam em sentido inverso.

6/ Veja o estudo Diferenças entre os IPCAs Regionais em 2007, apresentado no Boletim Regional do Banco Central do Brasil publicado em abril de 2008.
7/ Observe-se que, posto que o índice nacional consiste na média ponderada dos índices regionais, os diferenciais entre as taxas das regiões e do país 

tendem, em princípio, a ser reduzidos nas regiões com maior peso no índice nacional.

Tabela 2 – IPCA regional, serviços e ex-serviços
Variação média anual – Mar/2004 a Fev/2011 (% a.a.)

Região IPCA IPCA Preços 

Serviços Ex-serviços relativos1/

RM Curitiba 5,14 7,28 4,52 2,64

Brasília 5,33 7,10 4,73 2,27

RM Fortaleza 5,05 6,92 4,69 2,13

RM Salvador 5,22 7,04 4,86 2,08

Goiânia 5,20 6,85 4,76 2,00

RM Belo Horizonte 6,06 7,71 5,69 1,91

RM Porto Alegre 5,21 6,59 4,86 1,66

RM Recife 5,40 6,71 5,21 1,43

Brasil 5,32 6,45 5,06 1,32

RM Belém 5,87 6,69 5,75 0,89

RM Rio de Janeiro 5,26 5,94 5,13 0,77

RM São Paulo 5,16 5,80 5,04 0,73

Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.
1/ Razão entre o fator geométrico correspondente à variação média
    anual do conjunto dos preços de serviços e o correspondente à
    variação média anual do conjunto dos demais preços componentes
    do IPCA.
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Tabela 3 – Contribuição relativa (estimada) do efeito-peso e do efeito-preço para o diferencial entre as variações regionais
e a variação nacional do IPCA serviços

Mar/2004 a Fev/2011
Região Variação média anual Diferença Efeito-peso Efeito-preço

(p.p.) (%)1/ (%)1/

Brasil 6,45

RM Belo Horizonte 7,71 1,26 12,1 87,9

RM Curitiba 7,28 0,84 6,7 93,3

Brasília 7,10 0,66 26,4 73,6

RM Salvador 7,04 0,60 -3,4 103,4

RM Fortaleza 6,92 0,48 93,4 6,6

Goiânia 6,85 0,40 6,8 93,2

RM Recife 6,71 0,26 93,4 6,6

RM Belém 6,69 0,25 95,8 4,2

RM Porto Alegre 6,59 0,15 86,6 13,4

RM Rio de Janeiro 5,94 -0,50 -5,9 -94,1

RM São Paulo 5,80 -0,65 -34,1 -65,9

Fonte: IBGE, elaboração Banco Central.
1/ Contribuição relativa estimada do efeito-peso e do efeito-preço para o diferencial entre as taxas de variação regionais e nacional do IPCA Serviços. 

Em síntese, a inflação média dos serviços, 
relativa ao período março de 2004 a fevereiro de 
2011, superou a variação do IPCA em todas as 
regiões pesquisadas. Esse desempenho ocorreu de 
forma heterogênea, registrando-se variações mais 
acentuadas em Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, 
e menos relevantes em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Os comportamentos regionalmente distintos 
entre preços de serviços similares (efeito-preço) 
responderam pela maior parcela dos diferenciais 
espaciais no IPCA de serviços.
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Os impactos da expansão recente da 
economia brasileira sobre a demanda por imóveis 
no país e sobre a trajetória dos preços praticados 
no mercado imobiliário interno vêm estimulando o 
interesse por indicadores de preços de imóveis no 
Brasil. Nesse cenário este boxe discute aspectos 
metodológicos do cálculo de índices de preços de 
imóveis e apresenta alguns indicadores produzidos 
recentemente no Brasil.

É importante ressaltar que a construção de 
tais índices deve considerar aspectos inerentes a esses 
bens. Nesse sentido, as características estruturais 
próprias e localização única dos imóveis constituem 
um problema de homogeneidade. Adicionalmente, são 
evidentes as restrições impostas a esses índices pela 
esporadicidade com que as transações envolvendo 
imóveis ocorrem e pela disponibilidade de dados que 
permitam identificar o valor da transação.

De acordo com a Statistical Office of the 
European Communities (Eurostat) (2011), existem 
quatro métodos para cálculo de índices de preços de 
imóveis: estratificação, venda repetida, avaliação, 
e regressão hedônica. Naturalmente, cada método 
incorpora vantagens relativas e a escolha do mais 
apropriado dependerá do propósito do índice e da 
disponibilidade de dados.

O índice de vendas repetidas é calculado 
apenas com imóveis que são vendidos ao menos pela 
segunda vez, comparando a variação dos preços de 
venda, mas apresenta três desvantagens principais. 
O método não considera alterações na qualidade do 
imóvel, decorrente de reformas, e, portanto, mesmo 
comparando o preço do mesmo imóvel é possível 
que o índice reflita mudanças na característica do 

Índices de Preços de Imóveis: metodologia e aplicação à 
economia brasileira
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bem e não apenas variações nos preços. Além disso, 
o método descarta todos os imóveis vendidos pela 
primeira vez. Finalmente, índice pode carregar viés 
relevante, caso os imóveis transacionados mais 
frequentemente não sejam amostra representativa da 
totalidade de imóveis sobre a qual recai o interesse 
do indicador.

O método de avaliação, ao considerar as 
cotações de mercado dos imóveis, possibilita a 
utilização de todos os imóveis da amostra, e não apenas 
daqueles vendidos mais de uma vez, e seus resultados 
podem ser revistos sempre que novas informações 
forem incorporadas. Embora esse método amplie a 
amostra utilizada, sua qualidade depende do rigor das 
avaliações e segue evidenciando a incapacidade de 
captar mudanças na qualidade do imóvel.

O método de estratificação divide a 
amostra em estratos segundo critérios observáveis, 
como região geográfica, número de cômodos ou 
dormitórios, idade do imóvel entre outros. A partir 
dessa divisão, são calculadas medidas de preços 
(geralmente média ou mediana) que, ponderadas, 
proporcionam a obtenção de um indicador agregado. 
Caso a estratificação incorpore características 
relevantes, o método permite identificar a maior parte 
das mudanças na qualidade dos imóveis ao longo 
do tempo, constituindo um índice aceitável. Outra 
vantagem do índice é a facilidade de sua aplicação, 
enquanto, em sentido oposto, a estratificação restrita 
pode gerar amostras pequenas ou até mesmo a 
ausência de observações em alguns estratos. 

O método de regressão hedônica requer 
dados relativos aos preços dos imóveis e informações 
sobre seus atributos, utilizando, a partir dessa base, 
técnicas estatísticas de regressão. Tomam-se os preços 
como variáveis dependentes e os atributos e dummies 
(variáveis binárias) de período como variáveis 
explicativas. A partir dessas dummies pode-se calcular 
um índice de preços em que a qualidade do imóvel 
(que obviamente depende de quais outros regressores 
estão inclusos no modelo) se mantém constante1. 

1/ Mais detalhes técnicos, inclusive alternativas ao método de regressão hedônica com dummies para a obtenção de um índice de preços, podem ser 
obtidos em Eurostat (2011). Uma observação feita nesse Handbook é que uma combinação entre este método e do estratificação pode ser uma 
estratégia ótima caso existam dados para diversos atributos. Um exemplo para preços de apartamentos é utilizar um modelo hedônico para cada 
quantidade de dormitórios disponíveis e agregar estes índices pelo método de estratificação.
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Embora esse método seja, provavelmente, o mais 
eficiente, apresenta necessidade de informações sobre 
atributos, dificuldade de reprodução e, dependendo 
das especificações técnicas escolhidas, restrições para 
a revisão dos resultados.

Enquanto em diversas economias, em 
especial nas maduras, existem séries representativas 
de índices de preços de imóveis, sua construção 
no Brasil encontra-se em um momento inicial, 
estimulada pelas trajetórias da construção civil e 
do crédito imobiliário. Os principais índices dessa 
natureza no país são os indicadores elaborados pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 
e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ambos 
divulgados em fevereiro deste ano.

O Índice FipeZap de Preços de Imóveis 
Anunciados (Índice FipeZap) se baseia em preços 
de oferta de apartamentos. Sua base dados é o 
cadastro da Zap, empresa privada especializada em 
anúncios classificados, e seu método de cálculo é 
o de estratificação, que engloba o local (região do 
município) do apartamento e o respectivo número 
de quartos. Em cada estrato, calcula-se a mediana 
dos preços (em R$/m2) das observações (anúncios de 
oferta). Em cada cidade, o índice (designado regional) 
corresponde à média ponderada das medianas 
dos preços dos respectivos estratos. A variável de 
ponderação utilizada é a renda familiar agregada, 
por estrato, segundo dados do Censo Demográfico 
de 2000, o que fornece um índice de preços para o 
estoque dos apartamentos.

A Fipe utiliza o mesmo critério de ponderação 
para o cálculo de índices referentes a cada classe de 
número de quartos, bem como do Índice FipeZap 
Composto, o agregado nacional a partir de sete 
regiões metropolitanas2. As principais qualidades do 
índice são a amplitude da base de dados, que superou 
cem mil observações por mês em dezembro passado, 
possibilitando volume suficiente de informação em 
cada estrato, e sua tempestividade – o indicador é 
divulgado cerca de uma semana após o encerramento 
do mês de referência. Uma desvantagem do índice 
é a utilização do preço de oferta e não o preço 
transacionado, ressaltando-se que, caso essa relação 

2/ São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife, Fortaleza e Salvador.
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Gráfico 2 – Índice FipeZap por número de 
domitórios1/
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Gráfico 3 – Índice FipeZap por número de 
domitórios1/
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seja relativamente constante, tal deficiência deixa de 
ser relevante para análises de evolução relativa dos 
preços de imóveis.

Os primeiros resultados apresentados 
pela Fipe respaldam a percepção de que houve 
significativa elevação de preços de imóveis no país. 
Os índices referentes ao Rio de Janeiro e a São Paulo 
apresentaram aumentos respectivos de 99,3% e 81,3% 
no período de 36 meses encerrado em fevereiro de 
2011, enquanto o índice referente a Belo Horizonte 
aumentou 29,7% no período de 18 meses finalizado 
no mesmo mês, conforme o Gráfico 1. No mesmo 
gráfico está evidente, ainda, a aceleração recente da 
taxa de crescimento dos preços dos imóveis no Rio 
de Janeiro vis-à-vis as outras duas capitais.

Ressalte-se que os preços dos apartamentos 
de um e de dois quartos se elevaram mais 
acentuadamente que os relativos às unidades de 
três e quatro ou mais dormitórios. Em São Paulo, o 
maior mercado analisado, os índices referentes aos 
apartamentos de um e de dois quartos aumentaram 
89,2% e 91,1%, respectivamente, no período de  
36 meses encerrado em fevereiro de 2011, enquanto 
os preços dos imóveis de três e de quatro quartos 
registraram expansões respectivas 75,4% e 58% 
(Gráfico 2). Esse comportamento se reproduziu no 
Rio de Janeiro (Gráfico 3).

O Índice Geral do Mercado Imobiliário –  
Comercial (IGMI-C) da FGV se constitui em 
indicador de rentabilidade do negócio imobiliário, 
apresentado em dois componentes – retorno da renda 
e do capital –, além da forma agregada. O primeiro 
corresponde à razão entre a receita operacional líquida 
(total de receitas do empreendimento menos despesas 
operacionais) e o valor avaliado do empreendimento. 
O retorno do capital é definido como a razão entre 
a valorização do imóvel e sua avaliação no período 
anterior. O retorno total é simplesmente a soma dos 
anteriores. As informações básicas consolidadas 
no IGMI-C são obtidas de empresas ligadas ao 
setor imobiliário, como investidores institucionais, 
incorporadores, entidades de classe, consultores, 
administradores e gestores de carteiras imobiliárias. 
A periodicidade da série, que pôde ser retroagida ao 
primeiro trimestre de 2000, é trimestral. No último 
trimestre de 2010 a amostra englobava 190 imóveis 
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individuais, em sua maioria de escritórios comerciais 
concentrados em São Paulo (37%) e no Rio de Janeiro 
(26%). A evolução do indicador é apresentada no 
Gráfico 4 e evidencia aumento relevante no último 
trimestre, quando o retorno total em relação ao 
período correspondente de 2009 atingiu 33,5%, maior 
variação da série.

De maneira geral, é possível afirmar, com 
as ressalvas mencionadas, que os índices de preços 
de imóveis corroboram a percepção em relação ao 
aquecimento do mercado imobiliário do país. Vale 
ressaltar que a trajetória dos indicadores respeita 
relativa limitação decorrente do reduzido número 
de observações incorporadas, dificultando distinguir 
movimentos relacionados ao ciclo de negócios 
daqueles de caráter tendencial.




