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• A inflação é o aumento do nível geral dos preços.

• Quando existe inflação, o valor do dinheiro diminui porque, com um determinado
montante, consegue-se comprar menos bens e serviços do que anteriormente.
Quando isto acontece também se diz que diminuiu o poder de compra.

• Em Portugal, como na generalidade dos países, a inflação é medida com base no
Índice de Preços no Consumidor (IPC). Para tal:

 Define-se um cabaz representativo das compras dos portugueses, composto pelos bens
e serviços que estes adquirem habitualmente;

 Estes bens e serviços são ponderados em função da sua importância nos respetivos
orçamentos familiares;

 O valor do IPC corresponde ao valor deste cabaz representativo.

Conceito de inflação
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Índice de Preços no Consumidor

• No cabaz representativo das compras das famílias portugueses, as categorias de
bens e serviços com maior peso são as relativas a: “produtos alimentares e bebidas
não alcoólicas”, “transportes” e “habitação, água, eletricidade, gás e outros
combustíveis”.

 A composição do cabaz é revista periodicamente, para refletir a evolução dos hábitos de
consumo.

• Todos os meses, o Instituto Nacional de Estatística (INE) verifica os preços dos bens
e serviços incluídos do cabaz representativo.

 Com essa informação apura mensalmente o valor do IPC, o Índice de Preços no
Consumidor.

• O mesmo procedimento é realizado para um cabaz de compras representativo dos
consumidores europeus, que permite apurar o valor do Índice Harmonizado de
Preços no Consumidor (IHPC) e calcular a inflação nos países da União Europeia.
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Taxa de inflação

• Com base no Índice de Preços no Consumidor (IPC) podem calcular-se as taxas de
variação mensal, homóloga e média dos últimos doze meses.

• A taxa de variação mensal do IPC compara o valor do índice de preços entre dois

meses consecutivos.

 Por exemplo, se entre fevereiro e março a taxa de variação mensal do IPC for de 1%,

significa que os preços subiram 1% entre fevereiro e março.

• A taxa de variação homóloga do IPV compara o valor do índice de preços entre o

mesmo mês de anos consecutivos.

 Por exemplo, se entre março de um ano e março do ano seguinte a taxa de variação

homóloga do IPC for de 1,5%, significa que os preços subiram 1,5% entre os meses de

março de dois anos consecutivos.
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Taxa de inflação

• A taxa de variação média do IPC dos últimos doze meses compara o valor médio

do índice de preços nos últimos doze meses com o valor médio deste índice nos

doze meses imediatamente anteriores.

 O valor desta taxa de variação do IPC médio no mês de dezembro é a taxa de inflação

anual.

 Por exemplo, a taxa de inflação de 2016 corresponde à média mensal dos valores do IPC

verificados nos doze meses de 2016 a dividir pela média mensal dos valores do IPC

registados nos doze meses de 2015.
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Estabilidade de preços

• A inflação diminui o poder de compra, pois o aumento dos preços faz com que,
com o mesmo dinheiro, se comprem menos bens e serviços. Manter os preços
estáveis é, por isso, importante para manter o poder de compra.

• A manutenção da estabilidade de preços é o objetivo do Eurosistema, constituído

pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais dos países que têm o euro.

• O Banco Central Europeu definiu a estabilidade de preços como a manutenção da

inflação num nível inferior mas próximo de 2%.

 Os preços não devem subir muito para não se perder poder de compra;

 Não é conveniente que os preços desçam de forma generalizada (deflação) porque os

consumidores adiam o seu consumo à espera que os preços desçam ainda mais. As

empresas não conseguem vender os seus produtos e vão também adiar os seus planos

de investimento, o que prejudica o crescimento económico.
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Estabilidade de preços

• Para manter a estabilidade dos preços, o Banco Central Europeu controla as taxas
de juro a que o Eurosistema empresta dinheiro aos bancos comerciais da zona
euro.

 A zona euro é o conjunto dos países que têm o euro como moeda.

• As taxas de juro praticadas pelo Eurosistema afetam as taxas de juro que os bancos
comerciais cobram aos clientes quando lhes concedem empréstimos, o que
influencia

 o consumo das famílias; e

 o investimento das empresas.
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Conceito de desemprego

• O desemprego corresponde à população ativa que não tem emprego, mas que se
encontra ativamente à procura de trabalho.

• A população ativa é composta pelas pessoas com mais de 15 anos que estão
disponíveis para trabalhar.

 População ativa = Empregados + desempregados ativamente à procura de emprego

• A população não ativa é a restante população, composta por estudantes,
reformados e todos aqueles que, mesmo estando em idade ativa, não estão à
procura de emprego

 População não ativa = Pessoas em idade não ativa + pessoas em idade ativa que não

estão ativamente à procura de emprego
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Taxa de emprego e taxa de desemprego

• Taxa de emprego: percentagem de pessoas que estão efetivamente empregadas,
face à população ativa, ou seja, face ao número total de pessoas que estão
disponíveis para trabalhar.

• Taxa de desemprego: percentagem de pessoas desempregadas no total de pessoas
que fazem parte da população ativa.

 Os desempregados são aqueles que não têm emprego, mas que estão disponíveis para

trabalhar.

 Não inclui as pessoas que não estejam ativamente à procura de emprego.
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Relação entre inflação e desemprego

• Não existe uma relação totalmente direta entre inflação e desemprego, mas em
geral é de esperar que a inflação seja mais baixa quando a taxa de desemprego é
mais alta.

 Quando há mais desemprego o consumo tende a baixar;

 Se a procura por bens e serviços diminui é natural que os preços tendam a descer ou

pelo menos a não aumentar tanto, o que significa que os níveis de inflação tendem a ser

mais baixos.

• A relação inversa entre inflação e desemprego nem sempre se verifica, pois o nível
de inflação depende de outros fatores, nomeadamente da evolução dos preços dos
bens e serviços importados de outros países.


