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INDICADORES
ECONÔMICOS
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PIB (PRODUTO
INTERNO BRUTO)
Representa o principal indicador
econômico de um país.
O PIB significa a soma de todos os
bens e serviços*(finais) de um país
produzidos em um determinado
período.
A equação do PIB: C + I +G + NX,
onde C(consumo), I (investimento),
G(gastos do governo) e NX
(Exportações - Importações).
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As
exportações
menos
as
importações representam o saldo
da balança comercial brasileira.
Se as exportações forem maior do
que as importações, temos um
superávit comercial, o contrário
também é válido. Se as importações
forem maior do que as exportações
temos um déficit comercial.
Vamos supor que uma empresa
tenha um custo de 10mil reais em
insumos para produzir e revender o
produto final a 20 mil, essa empresa
contribui com 10mil reais para o
PIB.
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INFLAÇÃO
A inflação é caracterizada pelo
aumento generalizado do nível de
preços de uma cesta básica de
produtos que é calculada por
órgãos governamentais, como por
exemplo o IBGE.
Um indicador econômico famoso é
o IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo).
Em relação ao peso de cada
categoria, podemos dizer que a
alimentação contribui em 25% do
Gasto das despesas pessoais das
famílias, em seguida o transporte
com 18%.
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INFLAÇÃO
Quem calcula a meta de inflação é o CMN
(Conselho Monetário Nacional).

Aqui nesse gráfico você pode ver a evolução da
inflação histórica no Brasil desde 1999 até 2019.
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INFLAÇÃO
O INPC (índice nacional de preços ao
consumidor) mostra a oscilação dos
preços no mercado de varejo.
O IGP-M é calculado pela FGV e mostra
a inflação de preços de bens de
consumo e produção.

SELIC
Outro indicador econômico também
muito conhecido no mercado. A SELIC
é a taxa básica de juros da economia
e ela é usada para controlar a inflação.
Esta é medida pelo COPOM (Comitê de
Política Monetária).

EDIÇÃO 3 - 31/03/2021

TAXA REFERENCIAL
Por fim, a taxa referencial. Ela é usada
para calcular a remuneração das
cadernetas de poupança do país e
também as remunerações do
FGTS(Fundo Garantidor de Tempo de
Serviço).
O BACEN (Banco Central) brasileiro é
responsável por calcular essa taxa.

DOLAR
O dólar também é muito importante e
serve como indicador econômico, pois
suas oscilações impactam na economia
brasileiro, refletindo a taxa de câmbio.

