CARTILHA DE
EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Volume II
O valor do dinheiro

EXPEDIENTE
Diretor Superintendente
Pedro Jorge Villas Bôas Alfredo Guimarães

Diretor de Administração e Finanças
Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretora de Previdência
Doranei Dantas Costa

Autor Diego Silva
Coautores Diego Magalhães/Ernâni
Sena
Ano de publicação 2021

Apresentação
Em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia do Coronavirus. Essa pandemia, que é um
problema de saúde pública, mudou repentinamente os hábitos de consumo das famílias da
cidade, do estado, do Brasil e do mundo inteiro. Pior que isso: apenas os estabelecimentos de
necessidades mais essenciais como mercados, farmacias, postos, etc. se mantiveram abertos.

Os demais estabelecimentos tiveram que fechar as portas a pedido dos órgãos públicos
como medida sanitária de emergência. Muitos deles, surpreendidos, não conseguiram a tempo
reorganizar suas estruturas financeiras para enfrentar o caos e tiveram perdas materiais
irreversíveis. Mesmo com a recuperação das atividades ante ao avanço da vacinação pelo
mundo inteiro, não será suficiente para administrar as perdas ocorridas na pandemia, uma vez
que o valor do dinheiro não está sendo mais o mesmo com o decorrer do tempo.

Falando em valor do dinheiro, será trabalhada nela agora a noção de inflação. Ou seja,
será detalhado ao ponto de conhecer como a alta dos preços de tudo inflencia no orçamento.
Dos detalhes, descreveremos os tipos de inflação e como ele faz com que o o quanto seu
dinheiro realmente vale. Finalizaremos a influência do indicador numa lista de cesta básica, item
mais afetado pela inflação.

Sem mais delongas, partiremos para a prática.
Diego Silva
Analista de Seguro Social – Economista
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1. CONCEITO

Na literatura, não há um conceito preciso. Os analistas teóricos de consciência
libertaria irão conceituar que inflação é aumento na oferta de moeda. Ou seja, quando o
governo emite mais moeda na economia, os preços tendem a se ajustar pelo fato de haver
muita moeda circulando na sociedade. Como este conceito não é amplamente o utilizado,
inflação é definido como aumento generalizado e contínuo de preços.
No Brasil, as pessoas tem padrões de consumo diferentes, seja pela classe social,
cultura ou região onde moram. Com isso, o aumento dos preços de determinados produtos
impactam de forma diferente os consumidores. Por exemplo, o aumento do preço da carne
pode não provocar mudanças nos gastos com alimentação de um vegetariano. O aumento
nos preços do feijão e do arroz impactam muito mais os custos de uma família com renda
de um salário mínimo do que de uma família com mais poder aquisitivo (MAGALHÃES,
2021).

INFLAÇÃO É O AUMENTO GENERALIZADO E
CONTÍNUO DE PREÇOS.

2. TIPOS DE INFLAÇÃO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é o órgão oficial que
realiza a medição e aferimento de preços no Brasil. Através de seus indicadores, temos
uma leitura ideal de como o nosso dinheiro vem se comportando no país ao longo do
tempo. A interface de consulta é publica em seu portal e pode ser visto abaixo:
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Figura 1 – Preços e custos.

Fonte: IBGE

Dos indicadores na figura anterior, caberá neste volume estudar apenas três:
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é o mais utilizado; INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e;

IGPM (Índice Geral de Preços do

Mercado), mantida pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

a) IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 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.

Além

disso,

esse

índice

de

preços

tem

como

unidade

de

coleta

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de
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serviços públicos e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês
de referência. Atualmente, o público-alvo do IPCA abrange as famílias com rendimentos
de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das
regiões de metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória,
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos
municípios de Goiânia e Campo Grande (IBGE, 2021).

O painel de informações do IPCA é dessa forma:
Figura 2 – IPCA

Fonte: IBGE.

Ou seja, a disponibilidade de informações a respeito deste indicador são vastos,
ao ponto de inferir de um mês ou ano para o outro em diversos setores econômicos. No
painel, mostra-se os principais resultados em que nele, é possivel posicionar por, exemplo,
o cursor do mouse do pc ou simplesmente clicar na barrinha para quem usa o celular e ver
o resultado do indicador. Se, por exemplo, gostaria ver a inflação que impactou o setor de
vestuário no mês anterior ao da figura, é suficiente clicar em cima do periodo selecionado e
o acessar:
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Figura 3 – IPCA (2)

Fonte: IBGE.

Dessa forma, o painel vai carregar o resultado do período selecionado e
apresentará a informação necessitada:
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Figura 4 – IPCA (3)

Fonte: IBGE.

De posse destes dados, conseguiríamos ter uma noção de a quantas anda o
comportamento dos preços das coisas no Brasil. Por exemplo, acima, a inflação no setor de
vestuário e calçados cresceu 1,21% no mês de Junho. Ou seja, esse percentual pode ter
impactado no orçamento do brasileiro que, naquele período, comprou roupas e calçados.
Mais adiante, explicaremos como isso impacta no valor do dinheiro, na sua renda e no seu
orçamento.
b) INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

O INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através
da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com
mais baixo rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma
cobertura populacional de 50% das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e
pertencente às áreas urbanas. Esse índice de preços tem como unidade de coleta
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos
e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
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Atualmente, o público alvo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a
5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas
das regiões metropolitanas abrangidas pelo IPCA. Sendo assim, apresentaremos a seguir o
painel de informações a respeito do indicador
Figura 5 – INPC

Fonte: IBGE.

Quando se considera uma faixa de renda especifica, em particular as menores,
percebe-se que o indicador apresenta uma diferença em relação ao IPCA a maior. De uma
leitura simples, o INPC apresentou uma alta de 1,02% em Julho de 2021. Comparando-se
com o IPCA, de 0,96% (ver figura 2), conclui-se que o INPC apresentou uma alta de 0,6
pontos percentuais em relação ao indicador oficial.

O que tudo isso significa? Simples. Signfica dizer que o brasileiro assalariado,
neste dado, está contribuindo na inflação em 0,6% a mais em relação ao grosso das
demais faixas de renda que são abrangidas pelo IPCA. Ou seja, os preços para essa faixa
ficaram 0,6% mais caros em relação às demais rendas. Embora pareça uma diferença
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pequena, mais adiante explicaremos que essa diferença onera e muito na mesa de muitos
lares brasileiros afetados.

c) IGPM – ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) é divulgado mensalmente pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). O indicador foi
concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente do movimento de
preços, que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do
processo produtivo. Dessa forma, o IGP é um indicador mensal do nível de atividade
econômica do país, englobando seus principais setores. (FGV, 2021).
O IGPM é utilizado por empresas de telefonia e de energia elétrica,
respondendo parcialmente pelos reajustes tarifários desses segmentos. Além disso, o
indicador é utilizado como o indexador de contratos de empresas prestadoras de serviço de
diversas categorias, como educação e planos de saúde. Por fim, o IGPM se popularizou por
ser amplamente utilizado como referência para o setor imobiliário, para o reajuste de
contratos de aluguel.
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Figura 6 – IGPM

Fonte: FGV

3. DEFLAÇÃO

Ao contrário da inflação, deflação é a queda generalizada de preços na
economia. É quando tudo fica barato num período. Ai pergunta-se: isso é bom? Mais
adiante, veremos que não é nem de longe interessante uma economia conviver com
períodos de deflação. O Gráfico a seguir, mostra um dos períodos deflacionários que o Brasil
passou:
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Tabela 1 – Deflação – Abril 2020

Fonte: IBGE – Elaboração própria.

Observamos um exemplo em que não houve inflação em abril. Apesar de alguns
setores da economia apresentarem inflação, como alimentação e bebidas, todos os demais
apresentaram poucas altas e muitas quedas. À primeira impressão mostra que os setores
baratearam muito com seus respectivos percentuais. No entanto, em abril de 2020, em que o
cenário brasileiro e mundial estava sendo assolado com a pandemia do coronavirus.
Em suma, deflação significa dizer que quando tudo cai a economia não está
funcionando. O comerciante e o produtor de setor da economia que foram afetados, naquele
período de abril, por exemplo, teve de obedecer às ordens da vigilância sanitária no tocante
ao fechamento de seus respectivos comércios. Dessa forma, estes tiveram que assumir os
prejúzos barateando tudo, ao ponto de todos os setores apresentarem essas quedas.

4. QUAL O VALOR DO MEU DINHEIRO?
Vamos aprender hoje a noção de poder de compra. Poder de compra, nada
mais é que a sua capacidade de comprar o produto ou serviço com o seu dinheiro. Ou
seja, o quanto você tiver em mãos pode comprar algo ou necessitar um serviço. Por exemplo,
conseguimos saber se o poder de compra aumentou ou diminuiu quando uma mesma
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quantidade de dinheiro compra mais ou menos de um produto. A inflação é quem determina
a diminuição no de compra do dinheiro (REIS, 2018).
Figura 7 – Moedas empilhadas

Fonte: Reis.

Para calcular o seu poder de compra, é necessário conhecer a informção
acumulada da inflações em variados períodos. Tais informações somente consegue a partir
de mês, ano, 12 meses ou mais, cumulativamente. Se, por exemplo quero saber meu poder
de compra no ano, é suficiente dividir o poder de compra pela inflação anual. Seguimos com
seguinte exemplo. Considere que Recebo dois mil reais e quero vale quanto ele vale ao ano.
A inflação anual foi de 4,76% (BRASIL, 2021). Entao:

Poder de compra anual = 2000/1,0476 = R$ 1.909,13 (PORTAL WIKIPEDIA, 2021).

Ou seja, meu poder de compra ou receita ficou em hum mil e novecentos reais e
treze centavos. Mas para saber se ele realmente veio diminuindo ao longo dos anos, é
suficiente dividir o mesmo valor que recebe mas com o indicador inflacionário de 12 meses. E,
nos 12 meses, em julho, a inflação foi de 8,99%. Então:

Poder de compra em 12 meses = 2000/1,0899 = R$ 1.835,03

Ou seja, meu poder de compra em 12 meses (julho a julho, por exemplo)
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diminuiu bastante quando se compara com o poder de compara no ano (janeiro até a ultima
inflação informada). Em suma, quando há altas constantes na inflação, diminui o poder de
compra. Do contrário, aumenta. A seguir mostraremos uma imagem o quanto a nossa moeda
é afetada pela inflação desde o seu surgimento:
Figura 8 – Poder real de compra no tempo

Fonte: Portal Invest News.

Observe o nosso querido real em 26 anos. Desde julho de 1994 até setembro
passado, sofreu uma alta de 524,88%. Ou seja: com uma nota de cem você adquire hoje um
bem ou serviço que adquiria por dezesseis reais, em julho de 1994. Em suma, altas
inflacionárias corroem o poder o compra, levando a refletir o quanto se poderia comprar uma
determinada quantidade de produto/serviço antes e quanto pode obter o produto/serviço hoje.

5. A INFLAÇÃO NO ORÇAMENTO
Para entendermos o movimento de alta nos preços, considere o orçamento
abaixo:
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Tabela 2 – Orçamento

RECEITAS
Salário
Renda extra

R$

TOTAL

DESPESAS
2000 Fixas
250 Aluguel
Condomínio
Internet
Escola
Academia
Assinaturas
Variáveis
Energia
Agua
Gás
Supermercado
Lazer
2250 TOTAL

R$.
400
100
80
350
100
50
120
150
100
600
150
2200

Fonte: Elaboração própria.

Aí o mês virou, e percebemos a alteração de preços nas seguintes despesas:
Dez reais de reajuste na energia e vinte na água. No supermercado, mesmo com lista, foi
pago 100 reais a mais. Não houve compra de gás no mês seguinte.

Lazer, deu uma

diminuida em 70 reais. A renda extra foi mantida. Então, o orçamento ficou assim:
Tabela 3 – Orçamento (2)

RECEITAS
Salário
Renda extra

TOTAL

R$

DESPESAS
2000 Fixas
250 Aluguel
Condomínio
Internet
Escola
Academia
Assinaturas
Variáveis
Energia
Agua
Supermercado
Lazer
2250 TOTAL

Fonte: Elaboração própria.
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R$.
400
100
80
350
100
50
130
170
700
80
2160

Com essa nova formação de despesas, podemos entender o efeito da inflação
nelas da seguinte forma:
I – Soma os reajustes ocorridos nas despesas, que foram água (R$ 20), energia
(R$ 10) e supermercado (R$ 100), totalizando R$ 130;
II – Divide esse

total reajustado pela despesa, para saber em quantos %

tivemos de reajuste inflacionário nessa virada: 6%, provenientes de R$130 / R$ 2200
com o resultado multiplicado por 100;
III – Como não houve compra de gás (R$ 100) e diminui meu lazer em setenta
reais, acabei economizando R$ 170 no período e;
IV – Agora irei comparar a economia com o reajuste e tirarei a diferença: R$ 170
– R$ 130 = R$ 40.

Ou seja, além de a economia ter sido suficiente para absorver o reajuste
inflacionário ocorrida nas despesas deste orçamento, tive sobra de quarenta reais. Em
suma, o efeito inflacionário não afetou este orçamento. Mas vamos simular os mesmos
reajustes sem alterações nas despesas:
Tabela 4 – Orçamento (3)

RECEITAS
Salário
Renda extra

TOTAL

R$

DESPESAS
2000 Fixas
250 Aluguel
Condomínio
Internet
Escola
Academia
Assinaturas
Variáveis
Energia
Agua
Gás
Supermercado
Lazer
2250 TOTAL

Fonte: Elaboração própria.
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R$.
400
100
80
350
100
50
130
170
100
700
150
2330

Ou seja, os seis por cento de reajuste nas despesas elevou o total delas neste
orçamento para R$ 2330, afetando o orçamento. Neste caso, o detentor pode ter tomado
possiveis atitudes, tais como: economizar energia, água, ou suprimir o lazer para fazer-se
equilibrio das contas. Também ele pode buscar uma nova renda extra ou aumentar a atual
para cobrir os reajustes.

6. APLICAÇÃO

A partir de agora, vamos analisar alguns orçamentos afetados pela inflação,
verificando como estes se comportam diante das altas. Você precisará de calculadora para
este fim. Considere o seguinte orçamento a seguir:
Tabela 5 – Orçamento (4)

RECEITAS
Salário

TOTAL

R$

DESPESAS
R$.
1800 Fixa
Aluguel
600
Assinatura
40
Internet
80
Variável
Energia
130
Agua
50
Supermercado
500
Lazer
100
1800
1500

Fonte: Elaboração Própria.

Daí, no mês seguinte: i) o contrato do aluguel venceu e, na renovação, reajustou
pelo IGP-M anual de 16,75% em agosto (FGV, 2021). Note que o fator de reajuste pode ser
aplicado no mês de aniversário do vencimento do contrato; ii) Houve aumento da tarifa de
energia em 10%, induzindo o usuário a economizar e; iii) as compras do supermecado ficaram
caras em 20%. Qual será este novo orçamento?
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O primeiro ponto de partida é calcular o reajuste do aluguel. Como calcular? Eis
a fórmula:

VALOR ATUALIZADO = VALOR ATUAL x FATOR (1 + IGP-M ANUAL)
Em que o IGP-M anual tem que ser convertido em fator de multiplicação. No
caso, ficaria em 0,1675. Aplicando isso na fórmula com o valor atual do aluguel (PORTAL
URBE.LAB, 2021), temos:

VALOR ATUALIZADO = 600 x (1+0,1675)
600 x 1,1675
R$ 700,50
Portanto, o inquilino pagará esse valor reajustado em R$ 700,50. Feito isso,
partiremos o reajuste da tarifa de energia. Para se conhecer como o reajuste tarifário ocorre,
temos que considerar a seguinte tarifa anual para um imóvel residencial: R$ 0,57 (COELBA,
2020). Aplicando 10% de reajuste, temos:

Tarifa energia = tarifa atual x (1+fator de reajuste)
0,57 x (1+0,1)
0,57 x 1,1
R$ 0,63

Obtido o valor tarifário fictício, considerar que o usuário economizou energia. Se
antes, por exemplo, ele consumia 120 KW/h de energia ele conseguiu baixar consumo ativo
de energia para 80 KW/h. Multiplicando esse valor pela tarifa, temos:

Energia = tarifa energia x consumo ativo
0,63 x 80
R$ 50,40

Ou seja, considerando que não exista impostos como tarifas de iluminação
pública e demais acréscimos, o usuário vai pagar R$ 50,40 de energia. Por fim, iremos
calcular o reajuste das novas compras de supermercado:
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Supermercado = compras atuais x (1 + fator de reajuste)
500 x (1+0,20)
500 x 1,2
R$ 600,00

Enfim, o nosso detentor do orçamento pagará R$ 600,00 de supermercado.
Aplicando todos esses novos preços no orçamento, temos:
Tabela 6 – Orçamento (5)

RECEITAS
Salário

TOTAL

R$

DESPESAS
R$.
1800 Fixa
Aluguel
700,5
Assinatura
40
Internet
80
Variável
Energia
50,4
Agua
50
Supermercado
600
Lazer
100
1800
1620,9

Fonte: Elaboração própria.

Ou seja, mantendo as demais despesas, o valor total foi atualizado para R$
1620,90. Calculando a diferença do valor da despesa atual com a anterior, obtendo a
diferenca e dividindo-a pelo valor anterior, mulplicado por 100, temos o seguinte reajuste
inflacionário:
Reajuste Inflacionário = ((Despesa atual – Despesa anterior)/Despesa anterior) x 100
((1620,9-1500)/1500) x 100
(120,9/1500) x 100
0,0806 x 100
8,06%
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Ou seja, as suas despesas foram inflacionadas em 8%.

7. INFLAÇÃO NA CESTA BÁSICA
Considere a cesta básica a seguir:

Figura 9 – Cesta básica

Fonte: Superinteressante.

No qual a composição dos itens dela é dada por: carne, leite, feijão, arroz,
farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga (SUPERINTESSANTE,
2018). No Brasil, a quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição alimentar
de três grandes áreas do país: a Região Sudeste, as regiões Sul/Centro-Oeste e as regiões
Norte/Nordeste.

Sendo assim, vamos confeccionar uma lista com esses itens:
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Tabela 7 – Lista de supermercado – cesta básica

Lista de Supermercado

DATA
Item

Quantidade

Preço
Total

Preço

Carne

R$ 0,00

Leite

R$ 0,00

Feijão

R$ 0,00

Arroz

R$ 0,00

Farinha

R$ 0,00

Batata

R$ 0,00

Tomate

R$ 0,00

Pão

R$ 0,00

Café

R$ 0,00

Banana

R$ 0,00

Açúcar

R$ 0,00

Óleo

R$ 0,00

Manteiga

R$ 0,00

Marca/Comentários

R$ 0,00

Fonte: Elaboração própria.

Pesquisando os preços de cada item num hipermercado de Camaçari – BA,
temos:

22

Tabela 8 – Lista de supermercado – cesta básica (2)

Lista de Supermercado

DATA
Item

Quantidade

Preço
Total

Preço

Marca/Comentários

Carne

R$ 36,94

R$ 0,00 un/pct

Leite

R$ 17,99

R$ 0,00 lata 400g

Feijão

R$ 7,18

R$ 0,00 pct 1kg

Arroz

R$ 4,79

R$ 0,00 pct 1kg

Farinha

R$ 3,49

R$ 0,00 pct 1kg

Batata

R$ 4,99

R$ 0,00 kg

Tomate

R$ 6,99

R$ 0,00 kg

Pão

R$ 10,73

R$ 0,00 pct

Café

R$ 14,02

R$ 0,00 unidade 500g

Banana

R$ 6,99

R$ 0,00 kg

Açúcar

R$ 4,08

R$ 0,00 pct kg

Óleo

R$ 7,99

R$ 0,00 soja 900ml

Manteiga

R$ 7,47

R$ 0,00 c/sal pote 200g
R$ 0,00

Fonte: Atacadão. Elaboração própria.

Com os preços levantados, vamos inferir as seguintes quantidades: um pacote
de carne, três latas de leite, três quilos de feijão, arroz e farinha, um quilo de batata e de
tomate, dois pacotes de pão, três de café, um quilo de banana, quatro quilos de açúcar, três
garrafas de óleo e dois potes de manteiga. Assim, temos:
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Tabela 9 – Lista de supermercado – cesta básica (3)

Lista de Supermercado

DATA
Item

Quantidade

Preço
Total

Preço

Marca/Comentários

Carne

1

R$ 36,94

R$ 36,94 un/pct

Leite

3

R$ 17,99

R$ 53,97 lata 400g

Feijão

3

R$ 7,18

R$ 21,54 pct 1kg

Arroz

3

R$ 4,79

R$ 14,37 pct 1kg

Farinha

3

R$ 3,49

R$ 10,47 pct 1kg

Batata

1

R$ 4,99

R$ 4,99 kg

Tomate

1

R$ 6,99

R$ 3,50 kg

Pão

2

R$ 10,73

R$ 21,46 pct

Café

3

R$ 14,02

R$ 42,06 unidade 500g

Banana

1

R$ 6,99

Açúcar

4

R$ 4,08

R$ 16,32 pct kg

Óleo

3

R$ 7,99

R$ 23,97 soja 900ml

Manteiga

2

R$ 7,47

R$ 14,94 c/sal pote 200g

R$ 6,99 kg

R$ 271,52

Fonte: Atacadão. Elaboração própria.

Donde obtenho o seguinte total da compra: R$ 271,52. Agora, vamos supor que
no mês seguinte você resolva fazer novas compras, mantendo as mesmas quantidades, e
parte dos itens foram afetados pela inflação. Alguns, deflacionaram. Da lista, segue as
seguintes alterações de preço: 5% de alta da carne, 3% de alta no leite, feijão e arroz, 1% na
farinha, 30% de desconto (deflação) na batata e no tomate, 20% de desconto no café se levar
4 itens, 10% de alta no açúcar, e 8% de alta no óleo e na manteiga. Assim, está a lista:
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Tabela 10 – Lista de supermercado – cesta básica (4)

Lista de Supermercado

DATA
Item

Quantidade

Preço
Total

Preço

Marca/Comentários

Carne

1

R$ 38,79

R$ 38,79 un/pct

Leite

3

R$ 18,53

R$ 55,59 lata 400g

Feijão

3

R$ 7,40

R$ 22,19 pct 1kg

Arroz

3

R$ 4,93

R$ 14,80 pct 1kg

Farinha

3

R$ 3,52

R$ 10,57 pct 1kg

Batata

1

R$ 3,49

R$ 3,49 kg

Tomate

1

R$ 4,89

R$ 2,45 kg

Pão

2

R$ 10,73

R$ 21,46 pct

Café

4

R$ 11,22

R$ 44,86 unidade 500g

Banana

1

R$ 6,99

Açúcar

4

R$ 4,49

R$ 17,95 pct kg

Óleo

3

R$ 8,63

R$ 25,89 soja 900ml

Manteiga

2

R$ 8,07

R$ 16,14 c/sal pote 200g

R$ 6,99 kg

R$ 281,17

Fonte: Elaboração própria.

Enfim, obtenho seguinte total da compra: R$ 281,17. O cálculo dos preços foi
obtido da mesma forma como foi no orçamento:

Preço = Preço atual x (1 + reajuste)

Ou:
Preço atual x (1 – desconto)
Assim, para obter a inflação dessa lista, podemos comparar o total da compra
reajustada pelo total da compra antes do reajuste. Suficiente subtrair um do outro, dividir pelo
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total da compra antes do antes do reajuste e multiplicar por cem:

Inflação da compra = ((Preço reajustado – Preço sem reajuste)/Preço sem reajuste) x 100
((281,17 – 271,52) / 271,52) x 100
(9,65 / 271,52) x 100
0,0355 x 100
3,55 ou 3,55%

Ou seja, esta compra sofreu uma alta de 3,55%. Observe que alguns itens
descontados foram atenuando a alta dos demais itens. Se não houvesse algum desconto, a
compra além de ficar mais cara, a cesta basica em questão sofreria uma alta inflacionária
considerável.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos aqui no final deste pequeno volume da cartilha. Apreendemos que
inflação é o aumento generalizado de preços. Deflação, o contrário. Na inflação
conhecemos: IPCA, INPC e IGPM. Enquanto os dois primeiros reajustam os preços dos
produtos e servicos, o terceiro reajusta os aluguéis e demais serviços inerentes. Mostramos
também, de forma breve, o quanto a inflação afeta o seu ganho, ou seja, o poder de compra.
Obtendo a informacao do poder de compra, é gatilho suficiente para pleitear reajustes do seu
patrimônio financeiro (salário) futuros, por exemplo.

Ademais, mostramos o quanto a inflação influencia no orçamento, seja
reajustando a despesa ou corrigindo a receita, calculando seus possíveis ganhos e perdas.
Encerramos com um exemplo prático numa cesta básica de supermercado (que é uma
despesa mais afetada pela inflação), fazendo uma lista e calculando a alta. Assim, foi possivel
mostrar a importância de se aproveitar promoções e eventuais descontos que são
atenuantes da alta.
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