
percentuais. 

A variação da Taxa de Câmbio Média do dólar  

americano ficou positiva, por isso podemos espe-

rar que no próximo mês a variação do índice I-

TAG aumente em relação ao mês anterior, ou se 

mantenha constante. 

IGP-M 

Outro indicador da inflação é o IGP-M (Índice 

Geral de Preços de Mercado), que é utilizado co-

mo referência para correção de preços e valores 

contratuais.  

O gráfico 3 mostra a relação entre o IGP-M, três 

meses adiantado (t+3), e o custo de vida de Flori-

anópolis. O IGP-M é utilizado como indexador 

de contratos de alugueis, e como foi possível ob-

sevar, o reajuste só é repassado para o  

 

A variação da inflação de Florianópolis do mês de 

Agosto em relação à Julho foi de 0,47%. Já a infla-

ção acumulada de 2012 até Agosto foi de 3,49%.  

No acumulado de 12 meses a inflação medida pelo 

ITAG foi de 5,73%.  

A inflação de Agosto foi 0,14 pontos percentuais 

abaixo da inflação do mês anterior. Já na compara-

ção com o mesmo mês de 2011, a inflação de A-

gosto foi maior em 0,36 pontos percentuais.   

Taxa de Câmbio e Inflação 

Como foi dito no último boletim, era esperado uma 

queda do nível da taxa de variação do ITAG no 

mês de Agosto, o que podemos confirmar nos da-

dos demonstrados neste boletim, pois como a vari-

ação da taxa de câmbio média do dólar americano 

foi negativa, o Índice ITAG diminuiu 0,14 pontos  

 

1 

Boletim de Análise Econômica do Custo de Vida de Florianópolis 

Edição nº 7 — Setembro 2012 

Gráfico 1: Taxa de Variação do Custo de Vida (Fonte: ITAG). 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2010 1,10 0,89 -0,31 0,88 0,63 0,59 0,22 -0,48 0,86 0,93 -0,16 1,84

2011 0,86 0,71 0,85 1,04 0,14 0,37 0,51 0,11 0,33 0,28 0,69 0,85

2012 0,88 0,32 -0,02 0,38 0,40 0,40 0,61 0,47
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consumidor de dois à três meses depois do  aumento 

do índice, pois como é feito por contratos, esse rea-

juste só é feito a medida que os contratos vão aca-

bando e vão sendo feitos novos contratos. 

No inicio de 2012, observamos que o tempo de res-

posta do ITAG em relação as variações do IGP-M 

aumentou de dois meses, observados em 2011, para 

três meses, assim, segundo os dados do IGP-M, po-

demos esperar uma queda do índice ITAG para o 

mês de Setembro. 

Como as análises divergiram, esperamos  que a vari-

ação seja pequena para o próximo mês, para mais ou 

para menos. 

  

Gráfico 2: ITAG-Câmbio/Dólar(Fonte: ITAG, BCB-Depec) 

Gráfico 3: ITAG—IGP-M (t+3)(Fonte: ITAG, FGV). 
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