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Índice do Mês

jun/20 Ano 12 meses

IGP-M 1,5600% 4,3892% 7,3133%

IGP-DI 1,6000% 4,5278% 7,8161%

INCC 0,3400% 1,7424% 3,6795%

IPCA 0,2600% 0,0980% 2,1322%
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Variação
IGP-M

Fonte: Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio



IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
Calculado pela FGV, é a principal referência de variação de preços do País, ao lado do IPC/Fipe. É apurado entre os dias
21 do mês anterior e 20 do mês de referência, sendo previstas duas ou três prévias mensais. Foi projetado para
atender as expectativas do mercado financeiro, inseguro com as sucessivas mudanças na economia, principalmente
dúvidas sobre a conduta de apuração dos índices oficiais, por parte do IBGE.

IGP-DI - Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna
Calculado pela FGV, é formado pela ponderação de três índices: o Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa
60% do IGP-DI; o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que tem um peso de 10% e o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), que representa os 30% restantes. É determinado por uma pesquisa com 388 produtos e calculado
entre os dias 1 a 30 de cada mês.

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Calculado pelo IBGE, o índice tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados
no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma
cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas.. É determinado por pesquisa do dia 01 a 30 do mês de
referência.

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Calculado pelo IBGE, é apurado entre os dias 1 a 30 de cada mês, em onze capitais brasileiras, mede a variação do
custo de vida para pessoas que recebam entre 1 e 8 salários mínimos. É usado para corrigir contratos em geral. É
adotado para apuração do índice de inflação oficial do País.

INCC - Índice Nacional de Preços da Construção Civil
Calculado pela FGV, é o indicador de variação de preços usado pelo setor de construção civil para a correção de valores
de matérias-primas e contratos. É apurado entre os dias 1 a 30 de cada mês.

IPC/DI- Índice de Preços ao Consumidor
Calculado pela FGV, é coletado entre os dias 1 a 30 de cada mês, exclusivamente nas cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro para pessoas que recebam entre 1 e 33 salários mínimos.


