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Mais conteúdo
em qualquer lugar

G R Á T I S
Imóveis e Afins |  Gestão e Negócios

Web ultrapassa Jornais
na busca por imóveis
IAB Brasil afirma que Internet já se consolidou como o 
segundo maior meio para a publicidade, atrás apenas da TV

Pequenos imóveis são
boa opção de investimento

1/3 da classe C planeja 
comprar imóvel em 2014

Fica cada vez mais evidente o número 
de pessoas que vivem sozinhas, 

demandando imóveis menores

Ecológicamento Correto
Aprenda mais sobre construções ecológicas
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Segundo o Instituto Brasileiro de 
Economia, o IGP - Índice Geral de 
Preços foi concebido no final dos 

anos de 1940 para ser uma medida abran-
gente do movimento de preços. Entendia-
-se por abrangente um índice que englo-
basse não apenas diferentes atividades 
como também etapas distintas do processo 
produtivo. Construído dessa forma, o IGP 
poderia ser usado como deflator do índice 
de evolução dos negócios, daí resultando 
um indicador mensal do nível de atividade 
econômica. 

O IGP é a média aritmética ponderada 
de três outros índices de preços. São eles: 

• Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), 
• Índice de Preços ao Consumidor (IPC), 
• Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC). 

O IGP é composto por 60% do IPA 
– Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(Atacado), 30% do IPC – Índice de Preços 
ao Consumidor e 10% do INCC – Índice 
Nacional de Custo da Construção, motivo 
pelo qual é mais utilizado no ramo imo-
biliário para os contratos de locação. Os 
demais índices baseiam-se em dados como 
alimentação, transporte, habitação, saúde e 
vestuário.

A influência do IGP no mercado imobiliário 

M e r c a d o

Índice permite que não haja redução de ganhos em detrimento do aumento inflacionário

De acordo com o administrador e 
professor de finanças, Eli Borochovi-
cius, os contratos não precisam ser ne-
cessariamente corrigidos pelo IGP, mas 
é natural que seja um índice de inflação, 
permitindo que não haja redução de ga-
nhos em detrimento do aumento infla-
cionário.

O IGP desempenha três funções. Pri-
meiramente, é um indicador macroeco-
nômico que representa a evolução do 
nível de preços. Uma segunda função 
é a de deflator de valores nominais de 
abrangência compatível com sua com-
posição, como a receita tributária ou o 
consumo intermediário no âmbito das 
contas nacionais. Em terceiro lugar, 
é usado como referência para a corre-

ção de preços e valores contratuais. O 
IGP-DI é o indexador das dívidas dos 
Estados com a União e o IGP-M corri-
ge, juntamente com outros parâmetros, 
contratos de fornecimento de energia 
elétrica.

O período para levantamento dos da-
dos, que servirão para calcular o IGP-
-M, no mercado, é sempre a partir do 
dia 21 de um mês, até o dia 20 do mês 
posterior. Tal índice é utilizado, geral-
mente, para reajustes de diversas tarifas 
de serviços, bem como os contratos de 
aluguéis e preços de parcelas de finan-
ciamentos de bens imóveis.

Foto: Shutterstock.com




