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BOLETIM DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DE FORMIGA (IPC-FGA) 

 

SETEMBRO DE 2022 

 

DESCRIÇÃO 

Este boletim é o resultado de um projeto de Iniciação Científica, implantado em Agosto/2022, que visa 

mensurar e divulgar, sempre entre os dias 19 e 21 de cada mês, a variação dos preços na cidade.  

O Índice de Preços ao Consumidor de Formiga (IPC-FGA) é obtido a partir das fórmulas empregadas pelo 

IBGE no cálculo do IPCA, sendo os fatores de impacto (pesos) de cada item adaptados a partir de Belo 

Horizonte-MG. Coletam-se, entre os dias 05 e 15 de cada mês, os preços médios de 209 itens, divididos 

em 9 grupos, nos 4 estabelecimentos de maior relevância econômica da cidade, para os quais o Centro 

Universitário de Formiga agradece a atenção e colaboração. Os bens e/ou serviços contemplados na 

planilha original e inexistentes em Formiga (por exemplo, preço do bilhete de metrô), foram redistribuídos 

dentro do grupo. O IPC-FGA se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, 

cuja pessoa de referência é assalariada, abrangendo a cidade de Formiga-MG. 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

O IPC-FGA em Setembro de 2022 apresentou deflação de -0,04%. O grupo “Transportes” registrou a 

maior queda (-0,23%), com destaque para a redução dos preços dos combustíveis, notadamente a 

gasolina; em seguida, o grupo “Alimentos e Bebidas” apresentou a segunda maior redução de preços, 

com queda de -0,03%.  Já o grupo “Construção e Moradia” registrou a maior alta (+0,19%) em função do 

reajuste das tarifas públicas de água e esgoto, seguido do grupo “Vestuário/Acessórios”, com +0,03%, o 

que se deve aos lançamentos da nova coleção 2023. O IPCA-Brasil, medido pelo IBGE no mesmo período 

avaliado por esta pesquisa, foi de -0,29%. Comparado ao IPC-FGA, nota-se que houve uma deflação 

menor no município, denotando que a oscilação dos preços e a percepção da inflação levam em 

consideração a realidade socioeconômica local e os diferentes rendimentos das famílias. 

 


