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A inflação é o aumento continuo e generalizado dos preços. Quando ocorre, há
um aumento estendido aos bens e serviços produzidos em uma economia,
provocando a redução do poder aquisitivo da moeda. A inflação pode ser medida
através de índices que expõe a porcentagem de aumento dos bens ou serviços
atingidos pela inflação. No Brasil, a inflação é medida por meio de diversos
índices, divulgados por várias instituições, tais como o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Em Presidente Prudente, as
Faculdades Integradas “Antonio Eufrásio de Toledo” divulga através da Empresa
Júnior Toledo o Índice de Preços Toledo (IPT), cujo objetivo é a análise do
comportamento dos preços de alimentos, produtos de higiene pessoal e de
limpeza da cidade de Presidente Prudente – SP. Atualmente, o IPT é utilizado
como referência pela comunidade local, por órgãos públicos, como o Tribunal de
Contas do Estado e Prefeituras (embasamento de licitações), pelo Poder
Judiciário (fixação de pensões alimentícias) e por investidores que buscam
informações sobre o custo de vida na cidade de Presidente Prudente. Paralelo ao
IPT existe a pesquisa de preços que viabiliza ao consumidor comparar preços
entre super e hipermercados de Presidente Prudente, produtos de gênero
alimentício, limpeza e higiene, propiciando a este a possibilidade de melhorar o
seu orçamento doméstico. Este, por sua vez, se bem estruturado permitirá o
direcionamento da renda familiar em gastos com habitação, transporte,
alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer e investimentos. Com o auxilio da
pesquisa de preço e do IPT o consumidor poderá aumentar o seu poder de
compra e economizar, e através do entendimento dos índices saberá o melhor
momento para buscar um financiamento (redução de taxa de juros), o momento
para investir na poupança (aumento da taxa de juros), podendo assim equilibrar o
orçamento e fugir de endividamentos.
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