
A IMPORTÂNCIA DO IVGP

O cenário macroeconômico reflete no dia a dia dos agentes
econômicos (governo, empresas e famílias) de forma
análoga. Neste sentido, a pesquisa mensal do IVGP retrata
o impacto dos preços dos principais produtos que
compõem o orçamento domestico das famílias e,
consequentemente, auxilia na tomada de decisão dos
agentes econômicos.

APRESENTAC ̧A ̃O

Este informativo traz as principais
informações do IVGP Univille para o mês de
junho/2022. O índice, calculado pelo Curso de
Ciências Econômicas da Univille apresentou
no mês de junho, um aumento de 0,45% e
reflete a variação de preços de 535 produtos
com mais de 3.000 tipos e marcas,
pesquisados em 9 supermercados e 31 outros
estabelecimentos comerciais, em 5 grandes
grupos: Alimentação; Habitação; Saúde e
Cuidados Pessoais; Educação, Lazer e Cultura
e Diversos. Todos os grupos apresentaram
variação positiva, onde Saúde e Cuidados
Pessoais apresentou a maior variação: 2,59%.
Já Alimentação a menor: 0,16%.
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Reforçamos que as informações aqui contidas se destinam somente ao conhecimento de
caráter geral, já que o impacto dos preços acontece de forma diferente, para os
diferentes perfis de Consumo e Renda. Nossas pesquisas são realizadas por alunos
bolsistas e voluntários, dos diversos cursos da UNIVILLE, em vários estabelecimentos
comerciais da cidade e analisadas por economistas do departamento considerando, as
fontes consultadas, confiáveis na data desta publicação. É também importante destacar
que nosso informativo não representa oferta de negociação quer seja no âmbito
comercial ou particular e apresenta relatos baseados nas pesquisas realizadas no período
de 01 a 15 de cada mês e publicadas, mensalmente, no mês subsequente.

O IVGP DE JOINVILLE, 
QUE MEDE O ÍNDICE 
DE INFLAÇÃO LOCAL, 

APRESENTOU EM 
JUNHO, QUEDA DE 

15,09% COM RELAÇÃO 
A  MAIO. AINDA 

ASSIM, OBSERVA-SE  
UMA INFLAÇÃO DE 

0,45% NO MÊS.



A última reunião do COPOM, (Ata nº 247 de 14 e 15.06.22), demonstra que a preocupação da
equipe com relação ao ambiente externo continua. As projeções tanto para o crescimento do
produto global quanto para a inflação dão o “tom” das incertezas e volatilidade do mercado. A
boa notícia sobre o arrefecimento da pandemia veio acompanhada da má noticia do
descompasso entre Oferta e Demanda e como resultado tivemos pressões inflacionarias.
Agregue-se a isto, a guerra entre Ucrânia e Rússia que chega aos 4 meses e que auxiliou nesta
pressão, principalmente quando se trata de preços de commodities. Com a nova onda da Covid-
19 na China dificulta a normalização do abastecimento de insumos industriais. Com isto, a visão
do COPOM é de que esta situação de pressões inflacionarias tendem a se manter. Por isso, as
revisões do crescimento das maiores economias tem sido para baixo até 2023. Diante deste
cenário, os Bancos Centrais internacionais continuam a praticar uma Política Monetária
contracionista, aumentando as taxas de juros e mais austeridade quanto ao risco e liquidez.

Quanto ao ambiente interno, alguns indicadores seguem em parâmetros positivos, se
comparados ao ambiente externo, porém requer atenção. O consumo das famílias, por exemplo,
contribui de forma positiva para indicadores macroeconômicos. No entanto, a formação bruta de
capital fixo (índice que mede o grau de investimentos referente a capacidade produtiva futura da
economia) segue negativa, o que corrobora com o cenário pessimista da economia mundial. Alie-
se a isso, a inflação. E de forma persistente em serviços e bens industriais, além de componentes
ligados a alimentos e combustíveis, o que compromete sobremaneira a inflação subjacente
(núcleo da inflação que mostra a variação dos preços para o consumidor no curto prazo,
excluindo itens do chamado índice de energia - gasolina, eletricidade, gás - e alimentos não
processados – frutas, vegetais – componentes mais voláteis do índice IPC). Diante deste cenário,
e dentre vários indicadores disponíveis, vejamos o comportamento de alguns no mês de junho
em relação a maio: O IPCA subiu 42,55%, fechando em 0,67% e o INPC subiu 37,78%, ou 0,45%
no mês. Enquanto o IGP-M foi menos pressionado, subindo 13,46% ou 0,59% em junho. Na outra
ponta: O IPC caiu 30%, ficando em 0,28% e o IPA-DI caiu 20%, fechando em 0,44%. Importante
destacar que o IPCA e IPC medem a cesta de produtos de bens e consumo das famílias com
renda entre 1 a 40 salários mínimos. Porém, O IPC é restrito a 7 capitais brasileiras enquanto o
IPCA envolve regiões metropolitanas de 16 capitais. Já o INPC, que também mede a variação de
preços do consumo das famílias, analisa este consumo para famílias de renda entre 1 e 5 salários
mínimos. Estes 3 índices são os principais indicadores da variação de preços que nos dão a noção
do poder aquisitivo dos salários para a população. E a partir destes, pode-se desenvolver políticas
públicas que possam intervir positivamente no mercado. E quanto ao IGP-M é um indicador
macroeconômico que demonstra a variação em setores específicos da economia como alugueis e
energia elétrica. Já o IPA-DI acompanha a variação de preços no atacado, ou seja, em nível de
produtor.

CENA ́RIO 
MACROECONÔMICO



Grupo de alimentação, incluindo aí, massas, farinhas, proteínas e
embutidos, hortaliças, frutas, produtos coloniais, cereais, doces,
guloseimas, enlatados, óleos, bebidas, alimentação fora do domicilio, subiu
0,16% em junho. Entre os itens com maiores aumentos estão novamente
carne de gado com 1,65% e confeitaria, bomboniere, confeitos em geral
aumentaram 1,41%. Também tiveram variações positivas bebidas em geral
em 0,82, enquanto hortaliças e frutas caíram 2,87%.

Grupo habitação

Grupo habitação, incluindo produtos de limpeza, alugueis, taxas

públicas, materiais de construção, utensílios domésticos,

eletrodomésticos subiu 0,31%, com destaque para aumentos em

materiais de limpeza, 4,37%, diversos (pilhas, velas 3,18%. E queda

em materiais de construção (-) 1,40%.

Grupo de saúde e cuidados pessoais 
Grupo de saúde e cuidados pessoais variou em junho 2,59%. Neste
item incluem-se: consultas, convênios, farmácia com variação de
4,39%. Já os produtos voltados aos cuidados pessoais caíram 1,04%
e farmácia também variou negativamente em 0,65%

Grupo de alimentação

Grupo educação, lazer e leitura 
Grupo educação, lazer e leitura permaneceu estável novamente 
em junho. 



Resumo da 
Variação Mensal

IVGP
UNIVILLE
Joinville

IVGP FURB
Blumenau

IVGP UDESC
Florianópolis

IPCA INPC IPC IGP-M

Abril 1,17% 0,84% 0,97% 1,06% 1,04% 1,62% 1,41%

Maio 0,53% 0,59% 0,36% 0,47% 0,45% 0,40% 0,52%

Junho 0,45% 0,15% 0,67% 0,62% 0,28% 0,59%

Trimestre 2,15% 1,49% 2,22% 2,12% 2,31% 2,54%
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Resumo da Variações Mensais de Indicadores
Selecionas - 2022 

OBS: Até o momento a FURB ainda não divulgou o resultado
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