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Com a forte desaceleração dos preços agrícolas no atacado, a inflação medida pelo Índice Geral 
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou de 0,99% em janeiro para 0,38% em 
fevereiro. Após alta de 1,60%, os produtos agropecuários apresentaram deflação de 0,19% e 
contribuíram para o declínio de 1,08% para 0,52% da taxa de variação dos preços no atacado, 
segundo dados divulgados ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 
O IGP-DI de fevereiro ficou um pouco abaixo das projeções de mercado, entre 0,40% e 0,50%, e 
reforça a expectativa de inflação menor no varejo. "Há um pouco mais de fôlego para os preços 
no varejo", comenta o economista chefe da Austin Rating, Alex Agostini.  
 
O economista ressalta que, além da desaceleração das matérias-primas brutas de 1,73% para 
uma taxa negativa de 0,13%, os custos de bens finais subiram apenas 0,30%. Outro destaque, na 
sua avaliação, é a queda no núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 0,36% para 
0,15% entre janeiro e fevereiro. "Mostra que era uma pressão momentânea", diz Agostini.  
 
Segundo o economista, o núcleo, medida usada para filtrar choques temporários e indicar uma 
tendência para a inflação, em 0,36% apontava para uma variação anualizada de 4,4%. Já os 
0,15% resultam em uma taxa anual de 2,8%.  
 
O IGP-DI fechou em um bom nível em fevereiro, avalia Gean Barbosa, da Tendências Consultoria. 
A previsão da consultoria era de 0,40%. O economista também destaca como "um fator 
importante" a variação reduzida dos preços no varejo. Em fevereiro, o IPC apresentou 
estabilidade, após alta de 0,97% no mês anterior. As maiores contribuições para a queda partiram 
dos grupos alimentação (2,10% para -0,38%) e educação (2,52% para 0,32%). Na primeira 
leitura de março, no entanto, o IPC-S já mostra uma aceleração. O indicador, também calculado 
pela FGV, subiu 0,11%, com a redução do ritmo de queda dos preços dos alimentos, para -
0,11%.  
 
O economista da Tendências também alerta que os preços industriais no atacado se mantiveram 
em patamar elevado pressionados pela alta dos metais e de alguns insumos agrícolas. Em 
fevereiro, a variação foi de 0,79%, ante 0,88% em janeiro.  
 
Custo da construção civil  
 
O aço (CA-50 e CA-60) foi o principal fator de pressão para a alta de 0,40% no Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC) em fevereiro, acima do resultado do mês anterior, de 0,38%. O 
preço do vergalhão de aço subiu 2,59%, após alta de 0,15% em janeiro. Entre os grupos, apenas 
o materiais teve sua taxa de variação elevada, de 0,43% para 0,77%.  
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