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PARABÉNS!
Você acaba de ter acesso a um material rico, desenvolvido por
profissionais altamente especializados, com o objetivo de te auxiliar neste
momento tão conturbado da nossa economia.
Vivemos em um momento incerto, é verdade, e economicamente falando,
um dos fatores que costumam trazer complicações para empresas
e consumidores é justamente o aumento nos preços e os problemas
decorrentes neles.
Sendo assim, como o objetivo de te ajudar a ter um maior preparo, foi que
elaboramos o presente e-book.
Nele, vamos conversar sobre o tema de uma forma acessível e buscando
pontuar aspectos que estejam ligados ao dia a dia da sua empresa.
Dito isso, permaneça conosco até o final; desejamos uma ótima leitura.

Um dos maiores problemas que pode acometer uma economia
é o aumento desenfreado da inflação e a perda de controle da
alta dos preços.
Se você acha que essa é uma realidade distante é possível
apenas em países como a Venezuela, preciso te falar que
o Brasil já foi bastante prejudicado por conta da inflação na verdade, na época entre a década de 80 e 90 do século
passado, houve uma hiperinflação.
Nesse sentido, uma das melhores armas que você, gestor,
precisa adquirir para lutar contra esses índices é a arma do
conhecimento.
A fim de te ajudar nessa tarefa, em nosso e-book, vamos
conversar sobre o que é a inflação, como o dólar pode
influenciar o real, analisar a inflação nos últimos anos, entender
como se preparar para ela e vamos, também, discutir um pouco
sobre a importância da sua contabilidade nesse contexto.
E então, vamos lá?

O QUE É INFLAÇÃO?

De maneira simples, a inflação pode ser entendida como o aumento no
valor dos preços de serviços e de bens, de maneira geral.
Por conta de seus impactos macroeconômicos, ou seja, na economia
geral da nação, o governo busca sempre acompanhar essa variação.
Dessa forma, ele usa índices específicos, a saber:
IPCA (Índices de Preços ao Consumidor Amplo): esse é um índice que
possui várias subvariações, como o IPCA-E e IPCA-15.
Ele é um dos índices oficial do governo - já que temos vários, os quais
mudam de acordo com o método de cálculo -, usado para medir a
inflação de forma geral. Em sua metodologia de cálculo, considera itens
necessários à subsistência de grupos familiares que ganham entre 01 a
40 salários mínimos, como, por exemplo:
•
•
•
•
•
•
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Itens de vestuário;
Alimentos;
Transporte;
Saúde;
Educação;
Comunicação, dentre outros.
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INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor): tem como objetivo corrigir o poder de compra dos
salários e considera a mudança nos preços de itens que compõem a cesta de parcela da população
que possui rendimento menor, a qual ganha de 01 a 05 salários mínimos.
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado): índice que mede e busca acompanhar a variação
de preços das matérias-primas do segmento agrícola, do comércio varejista, da indústria, da
construção civil, dentre outros.
É interesse do governo monitorar esses índices, pois, dentre suas consequências, temos a diminuição
do consumo, investimentos são desestimulados e isso tudo reflete no crescimento econômico do
país, que passa a ser mais lento.
Um aspecto importante é que o Banco Central, órgão que busca exercer controle sobre a economia,
trabalha para que os índices sigam equilibrados e não necessariamente para que os preços baixem.
Isso porque, quando a inflação está estabilizada e existe uma previsibilidade em seus números,
fica muito mais fácil consumidores e gestores, como você, terem uma melhor programação e
planejamento.
Nesse sentido, um fator que deve ser levado em consideração quando tratamos desse tema é o
dólar; sobre ele, conversamos no próximo tópico.
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COMO O DÓLAR
INFLUENCIA O VALOR
DA NOSSA MOEDA?
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Hoje, vivemos em uma economia globalizada.
Por menos que se queira, problemas ocorridos em um
determinado local acabam por influenciar outro a quilômetros
de distância.
Nesse contexto, devido ao poder econômico dos Estados Unidos,
essa moeda é considerada referência no mercado internacional.
Um dos principais motivos que contribuem para esse cenário
é o fato de que as nações, como o Brasil, costumam ser
dependentes da importação de produtos.
Logo, quando ocorre uma valorização da moeda estrangeira
usada para precificá-los, maior o valor que deverá ser pago
para adquirir esses itens e maior tende a ser a variação da
inflação.
Além disso, commodities e matérias-primas, no mercado
externo, também costumam ser cotadas nessa moeda.
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Sendo assim, o preço de insumos produzidos pelo Brasil tende a
ser influenciado pela moeda, principalmente quando esses itens
passam por algum processo de industrialização.
No mercado interno, o dólar também tende a se comportar com
uma mercadoria, ou seja, seu preço é afetado pela oferta e pela
demanda.
Sendo assim, por exemplo, quando é sancionada uma lei que
aumenta o valor dos impostos, pode não ser interessante para o
investidor estrangeiro manter seu dinheiro aqui, principalmente
quando ele poderá aplicar esses recursos em outro país que
traga maior rentabilidade.
Dessa forma, ele retira de nossa economia a moeda a qual, por
ficar escassa, tende a ter uma maior demanda, passando a ser
mais valorizada.
Logo, os produtos vendidos no mercado interno que a tem
como referência passam a ficar mais caros, e isso repercute no
aumento da inflação.

BREVE HISTÓRICO DA
INFLAÇÃO E DÓLAR
NOS ÚLTIMOS ANOS
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Como a gente pontuou no início, nós já passamos por um período de inflação muito alta em
nossa economia.
Isso aconteceu na década de 80, do século passado, até início da década de 90, período
em que ela chegava a alcançar até 80% ao mês, ou seja, tão alta que chegou a ser
considerada uma hiperinflação.
Dentre as causas que contribuíram para esse cenário, temos os gastos realizados durante o
governo militar e o crescimento da dívida externa do Brasil.
No entanto, ela pôde ser controlada com o auxílio do Plano Real.
Pulando para 2012, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, a gente pôde perceber
uma política voltada para o controle e para a redução dos índices inflacionários, considerando
seus benefícios no curto prazo, porém, tratando-se do longo prazo, poderia trazer alguns
desafios a serem superados.
Sendo assim, até 2015, o dólar quase dobrou seu valor, fechando, em 31/12/2015, a R$ 3,90,
havendo considerável queda nos anos de 2016 e 2017, todavia, a partir de 2018, ele voltou a
subir, terminando 2020 a R$ 5,19.
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Nesse contexto, podemos perceber que o IGP-M, índice que é muito influenciado pela moeda,
já que, como vimos, trata-se daquele que busca acompanhar o preço de matérias-primas,
também acabou aumentando, como podemos observar na tabela abaixo:

Fonte: Yahii

Observação: da 2° até a 13° coluna, os índices referem-se aos meses, de janeiro a dezembro,
sequencialmente, ou seja, em janeiro/2012: 0,25%, em fevereiro/2012: -0,06% e assim sucessivamente.
Na última coluna, que se inicia com o percentual de 7,82%, está o acumulado do período.
Importante chamar atenção para a variação de 23,14% em 2020, ou seja, a mais alta do período, e
caso a tendência se mantenha, em 2021 poderemos ter novamente valores altos a título de IGP-M.
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POR QUE A INFLAÇÃO
TENDE A SUBIR EM 2021?
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Um dos problemas que podemos perceber, devido
principalmente à pandemia do novo coronavírus, é a tendência
de aumento nos preços, também acompanhando a variação da
moeda norte-americana.
Hoje, dia 03/05/2021, o dólar já está cotado a R $5,44, com
previsão de subida.
Os valores das mercadorias nos supermercados já sentem a
variação da inflação, mas tais inflações ainda estão, de certa
forma, controladas devido também a, de certa forma, um dos
efeitos das medidas de isolamento social da pandemia, que
acabou por retrair o consumo.
Nesse sentido, muitos dos produtos presentes nas prateleiras de
muitas empresas são aqueles que foram adquiridos antes da
pandemia, ou seja, com valores antigos.
Porém, à medida que a moeda estrangeira continua a aumentar
e esses estoques são renovados, espera-se que os índices
inflacionários também passem a aumentar.
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COMO VOCÊ PODE SE
PREPARAR PARA ELA?
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Sendo assim, é importante buscar formas que te ajudem
a lidar com uma possível situação nesse sentido.
Inicialmente, é importante ter um rígido controle de
gastos em sua empresa; fazer isso vai te auxiliar a ter
preços mais competitivos.
Busque ao máximo evitar dívidas e procure negociar
junto aos seus fornecedores os menores valores possíveis
de mercadorias.
Também tenha um rígido acompanhamento do fluxo
de caixa da sua empresa, isso vai te auxiliar a ter uma
melhor programação financeira.
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ENTENDA COMO O APOIO DE SUA
CONTABILIDADE PODE AJUDAR A
LIDAR COM ESSE CONTEXTO

18

Inflação: tendências para 2021 e por que você deve se preocupar com ela

São tempos como esses nos quais você pode ter uma ideia da importância do trabalho
de sua contabilidade.
Isso porque ela te ajuda não apenas a estar em dia com o fisco, evitando multas, autuações e
outras sanções, mas na busca por enxugar seus custos, através do planejamento tributário, por
exemplo, e no acompanhamento dos números do seu negócio.
Sendo assim, você pode contar conosco, da Omnia Tecnologia, pois temos a solução perfeita
para que você, como gestor, possa acompanhar de perto sua empresa e tomar decisões com
os mais altos níveis de acerto.
Fornecemos soluções relacionadas à(a):
•
•
•
•

Administração financeira;
Desenvolvimento de software;
Consultoria empresarial;
Assessoria contábil.

Quer mais detalhes sobre os benefícios de nosso apoio para o seu negócio?
Entre agora em contato que vamos te explicar.
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R. Américo Brasiliense, 1923, Conj. 1204, Chácara Santo Antônio (Zona Sul),
São Paulo, SP. CEP: 04715-005
(11) 3230-2371 | (11) 1996239993
consultoria@omnia.net.br | gestao@omnia.net.br
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