
 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

       

sentimento de apreensão, muito vivo em outras eras, quanto à capacidade de 
cada família de manter seu padrão de consumo e de bem estar. E esses 
movimentos afetam não apenas a conta do supermercado das famílias, mas 
também a dívida pública brasileira e os investimentos produtivos. Sofrem com 
eles não só a população mais pobre, mas também governos e empresas de 
todos os portes.  
 
Isso ocorre, por exemplo, quando há um aumento nos preços dos combustíveis. 
Em uma situação como essa, passa a ser mais caro para um empresário 
transportar uma mesma quantidade de seu produto em uma rodovia, o que o 
obrigaria a também reajustar os seus preços de forma a garantir a margem de 
lucro pretendida. Seus clientes, por sua vez, teriam que repassar esse aumento 
de custos para seus compradores, ou, se consumidores, reivindicar maiores 
salários, deflagrando-se o processo inflacionário. 
 
 
 

A inflação está de volta: o que isso tem 
a ver com os pequenos negócios? 
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Nos últimos dias, assunto dominante 
nos noticiários é o clima de 
incerteza produzido pelos dados 
mais recentes que dizem respeito 
ao comportamento dos preços em 
nosso país.  
 
Muito se vem falando sobre 
remarcações de valores cobrados 
por produtos específicos, em 
especial de gêneros alimentícios. 
No entanto, a despeito da origem 
dos impulsos inflacionários, em 
momentos como este retorna à 
memória dos brasileiros o 
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O índice de 
inflação 

acumulado em 12 
meses até maio 
deste ano foi de 

6,95%, contra 
4,86% no mesmo 
período de 2012. 

 

“Os grandes vencedores 

desse cabo de guerra, e 

que conseguirão se 

apropriar de maiores 

riquezas, serão as grandes 

empresas”. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, o índice de inflação acumulado em 
12 meses até maio deste ano foi de 6,95%, contra 
4,86% no mesmo período de 2012. Em um momento 
de aceleração do ritmo de aumento de preços, 
como o que enfrentamos atualmente, observamos 
uma disputa entre os agentes econômicos pela 
apropriação dos recursos financeiros que circulam na 
economia, e os pequenos negócios, assim como as 
famílias, serão os maiores prejudicados.  

 
No caso das micro e pequenas empresas, as 
possibilidades de repasses de custos, tais como os 
sucessivos aumentos do salário mínimo, são limitadas 
pela existência de produtos concorrentes. Já para as 
famílias, há a dificuldade de se aumentarem os 
rendimentos no curto prazo, pois as negociações 
salariais são, em geral, feitas anualmente, e não 
dependem exclusivamente da vontade de seus 
integrantes. O resultado são reajustes que, quando 
existentes, frequentemente não acompanham o 
crescimento do custo de vida, causando efetivo 
empobrecimento dos núcleos domésticos. 
 
Em um ponto intermediário nessa luta está o governo, 
que perde em alguns momentos e sai ganhando em 
outros: enquanto os tributos aumentam naturalmente 
com o incremento nos valores de produtos e serviços, 
o Estado tem, por outro lado, que arcar com maiores 
despesas com a dívida pública, já que esse 
endividamento varia, em boa parte, conforme os 
índices de inflação e as taxas de juros. 
 
Os grandes vencedores desse cabo de guerra, e que 
conseguirão se apropriar de maiores riquezas, serão 
as grandes empresas. Ao verificar que seus produtos 
ou serviços não serão facilmente substituídos se os 
preços aumentarem, esses agentes poderão 
rapidamente reajustá-los a um nível que lhes permita 
até mesmo ampliar sua lucratividade. A substituição 
por produtos importados nem sempre é viável, já que, 
em regime de taxas de câmbio flutuantes como o 
vigente no país, o aumento da inflação é geralmente 
compensado por desvalorizações do Real, 
encarecendo-se as importações. 
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No entanto, ao contrário do que se pensa com maior frequência, não é no 
reajuste dos valores de produtos ou de serviços onde reside o maior perigo de 
descontrole dos preços. O que mais preocupa o governo e os economistas é a 
possibilidade de que os indivíduos passem a crer que o aumento de preços não é 
algo pontual, e sim fenômeno que necessariamente se repetirá no futuro. E, 
quanto maior o número de produtos com preços reajustados, mais facilmente 
pessoas físicas e empresas se acostumarão a essa ideia.  
 
Nesse sentido, a recente decisão do Banco Central em aumentar de 7,5% para 
8,0% ao ano a taxa de juros básica da economia, a SELIC, evidencia essa 
preocupação: ao tornar os financiamentos mais caros, espera-se que os agentes 
econômicos procurem por produtos e serviços em um ritmo menos intenso, 
diminuindo-se as pressões por reajustes de preços. 
 
Diante dessas considerações, a saída para o pequeno empreendedor é cortar 
despesas e torcer para que o governo intervenha nos mercados para conter o 
ímpeto de remarcações? Quais os meios de proteção à disposição dos micro e 
pequenos empresários no enfrentamento dessa adversidade? 
 
 

 

 

COPOM 29/5: SELIC = 8,0% 
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Certamente, aguardar que a salvação venha do 
governo pode custar caro e buscar soluções para os 
ativos e passivos deve ter uma ação proativa dos 
seus detentores, inclusive os pequenos negócios.  
 
Do ponto de vista de quem possui recursos sobrando, 
buscar proteção no mercado financeiro, embora 
nem sempre os rendimentos sejam suficientes para 
compensar integralmente as remarcações, é uma 
forma mais simples de precaução. Nas aplicações 
em poupança, por exemplo, o poupador pode obter 
um rendimento previsível – hoje em torno de 70% da 
taxa Selic, ou 5,6% ao ano -, sem incidência de taxas 
de administração ou impostos, e com menos 
burocracia1.  
 
No entanto, considerando que o Índice de Preços ao 
Consumidor no Atacado - IPCA acumulado nos 
últimos doze meses gira em torno de 6,4% - portanto 
acima dos juros atuais da poupança -, parece que o 
pequeno investidor deve abster-se de realizar 
depósitos em caderneta, bastando preferir outras 
aplicações financeiras de baixo risco e que produzam 
maiores rendimentos. Sob a ótica dos financiamentos, 
o pequeno empresário deve buscar empréstimos a 
taxas de juros fixas, evitando-se o risco de aumentos 
inesperados nas prestações, como ocorre naquelas 
vinculadas a índices de inflação - como o IPCA -, ou 
a outras referências, como Selic e taxas de câmbio. 
Isso porque, conforme demonstrado no gráfico, as 
previsões de inflação continuam em alta, e, até que 
as perspectivas se estabilizem, é de se esperar que 
haja variações consideráveis nesses parâmetros, 
diretamente vinculados ao ritmo inflacionário. 
 
Observe-se, ademais, que enquanto as previsões de 
inflação vêm apresentando alta, a expectativa de 
expansão do Produto Interno Bruto - PIB vem se 
deteriorando consistentemente. De fato, no mesmo 
dia em que o Banco Central definiu o novo patamar 
para a taxa SELIC, o IBGE divulgou que o PIB no 
trimestre expandiu-se apenas 0,6%, ou 2,42% 
anualizados. 
  

  

“Sob a ótica dos 

financiamentos, o 

pequeno empresário 

deve buscar 

empréstimos a taxas de 

juros fixas, evitando-se o 

risco de aumentos 

inesperados nas 

prestações”. 
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1 Note-se que, até há pouco tempo, os depósitos em poupança eram considerados como investimento sem 
risco, pois rendiam 0,5% ao mês, mais a Taxa Referencial – TR. Com as mudanças nas regras editadas ainda em 
2012, mesmo a poupança passou a apresentar algum risco, já que o rendimento pode diminuir conforme se 
reduza a taxa Selic. 
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Notícias 

Esses números deixam transparecer uma realidade preocupante: o nível de 
produção do país cresce atualmente a uma taxa inferior à do custo de seu 
financiamento - dado pelos juros - e em um ritmo menor do que o dos 
reajustes de preços. É a economia lançando um desafio, dando sinais de que 
há especulação e incertezas de sobra, e de que faltam atualmente, no país, 
empreendedores capazes de utilizar esses recursos de forma inovadora, em 
projetos de maior produtividade, e não mais de meros emprestadores de 
dinheiro.  
 
Recorde-se que, na década de 1990, quando a SELIC chegou a 45% 
anualizados e a inflação não atingia 10% ao ano, o simples ato de se guardar 
dinheiro em um fundo de renda fixa era uma atividade altamente lucrativa. 
Tomar um empréstimo, por outro lado, custava tão caro que tornava o 
investimento produtivo uma verdadeira aventura. Felizmente para os 
empreendedores, o próprio mercado financeiro passou, nos dias atuais, a 
recompensar aqueles que decidem produzir, ao reduzir drasticamente os 
custos de financiamento, especialmente de longo prazo. 
 
Sendo assim, não há dúvida de que hoje em dia, ganhos iguais ou acima da 
inflação são objetivo difícil de ser atingido com o simples recurso a ativos 
financeiros de baixo risco, como é o caso da poupança. Não há hoje, no 
mercado, aplicação financeira que tenha, ao mesmo tempo, baixos custos 
de administração e ganhos superiores à inflação, e que, além disso, ofereça 
resgate imediato. Simplesmente porque, hoje em dia, o mercado financeiro 
só oferece maiores vantagens mediante tomada de riscos.  
 
 

• Crédito para pequenas empresas ficará mais barato, diz Dilma 

• Programa acelerador de startups que já garantiu R$ 18 milhões de investimentos abre 

novas vagas 

• Procura das empresas por crédito sobe 3,9% em abril, diz Serasa 

• Contingenciamento no MDA não prejudica crédito para agricultura familiar 

• Banco do Brasil já liberou R$ 45,5 bilhões em empréstimos para o plano safra 

2012/2013 

• BC revela perfil dos tomadores de crédito em cooperativas 

• Mineiros lideram financiamentos para produção sustentável; MT aparece em 4º 

• Inadimplência das empresas cresce 1,7%, aponta Serasa Experian 

• Contador que não recolhe ISS em valor fixo deve incluí-lo no Simples 

• Empresas têm nova obrigação com o Fisco em 2014: a EFD-IRPJ 

• Novo aplicativo auxilia a calcular importações 

• Sebrae e MCTI lançam programa Startup Brasil 
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