
Índice de 0,98% é três vezes maior
do que a taxa de janeiro, de 0,27%

Estrato social que tem renda superior a R$ 4.807 foi o mais afetado
no auge da recessão, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009

Adriana Chiarini
RIO

O conjunto das classes A e B foi
omaisatingidopelacriseeconô-
mica inicialmente, mas tam-
bém foi o que mais cresceu no
ano passado, terminando o ano
2,0% superior a dezembro de
2008. A avaliação é de estudo
realizado pelo Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getú-
lioVargas(CPS-FGV),quecon-
siderou as seis principais re-
giões metropolitanas do País. A
classe C terminou o ano com re-
dução de 0,4% ante dezembro
de 2008. A classe D aumentou
1,4% e a classe E caiu 1,5% no
período.

O economista-chefe do CPS,
Marcelo Neri, vê tendência ao
crescimentoemelhordistribui-
ção de renda este ano. “Existe
uma certa tendência à expan-
são porque acho que os empre-
sários superestimaram a crise
antes”, afirmou. A avaliação
considera ainda que a base do
ano passado é baixa, o que aju-
da a ter resultados estatísticos
melhores este ano. Além disso,
em anos eleitorais, como o
atual, é comum que a renda au-
mente e a distribuição de renda
melhore.

Poroutro lado,Nericonside-
rou preocupante a perda de 415
mil empregos no Brasil em de-
zembroregistradospeloCadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados(Caged)doMinis-
tériodoTrabalhoeentendeque
isso deve ter tido efeitos negati-
vos na renda em janeiro deste

ano, assim como, comparou,
a queda de emprego em de-
zembro de 2008 fez a crise
atingirosbolsosdosbrasilei-
ros em janeiro de 2009. “O
começo do ano é mais delica-
dopor causa da perdadeem-
prego em dezembro”, disse.

Em janeiro do ano passa-
do, todas as classes de renda
pioraram significativamen-
te em relação a dezembro
nas seis principais regiões
metropolitanas. O conjunto
das classes A e B caiu 2,7%; a
classe C diminuiu 2,2%, e as
classesmaisbaixasaumenta-
ram:aclasseDsubiu3,0%ea
classe E, 6,7%. As classes A e
Brepresentaram,noanopas-
sado, quase 16% da popula-
ção brasileira.

Depois de janeiro, porém,
oanofoiderecuperaçãoeter-
minou relativamente bem
em relação a outros países.
“A crise no Brasil não foi tsu-
nami nem marolinha, foi
uma ressaca pesada em ja-
neiro com recomposição de-
pois”, disse Neri. Ele avalia
queacriseeconômicanoBra-
sil já acabou.

Segundo Neri, a crise re-
presentou uma parada súbi-
ta do movimento de redução
da pobreza e aumento da
classe média entre 2003 e
2008. Se o ritmo do período
se repetir até 2014, a classe
E, a mais pobre, cairia pela
metade e a classe AB teria
umaumentode50%.“Aques-
tãoésaberseoritmode2003
a 2008 será mantido”. ●

Primeira prévia do
IGP-Mno mês éa
maiorem 19meses

QUEDA–ClasseCrecuou2,2%dedezembro/2008a janeiro/2009

Classes A e B são as que
mais cresceram na crise
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CONSUMO

Alessandra Saraiva
RIO

Pressionada por acelerações
de preços no atacado, varejo e
construçãocivil,aprimeirapré-
via do Índice Geral de Preços -
Mercado(IGP-M)atingiuemfe-
vereiro o mais elevado nível em
19 meses, com alta de 0,98%,
três vezes acima da taxa apura-
da em igual período em janeiro
(0,27%). O índice é muito usado
para reajustar preços de alu-
guel. Os destaques de elevação
de preços ficaram por conta
dos derivados da cana, que aju-
daramapuxarparacimaainfla-
ção no atacado e no varejo.

O avanço na taxa da primei-
ra prévia de fevereiro, que
abrangepreçoscoletadosentre
21 e 31 de janeiro, foi visto com
cautela pelo mercado. O analis-
ta da consultoria Tendências
Gian Barbosa revisou para ci-
ma as projeções do fechamento
do índice para fevereiro, de
0,3% para 0,95%, o que aponta-
riaaceleraçãoexpressivaemre-
lação à taxa de janeiro (0,63%).
A consultoria também elevou
ontem as projeções para o
IGP-M de 2010, de 3% para 4%.

O coordenador de Análises
EconômicasdaFundaçãoGetú-
lio Vargas (FGV) e responsável
pelo cálculo do indicador, Salo-
mão Quadros, preferiu não fa-
zer projeções. Ele comentou
que,mesmocomaprimeirapré-
via do índice mostrando alta de
0,98%, não é possível dizer que
vai encerrar o mês acima de 1%.

Aprimeirapréviadefeverei-

ro abrange coleta de preços en-
tre 21 e 31 de janeiro. Com os
preços dos derivados da cana
em alta, a inflação atacadista,
que representa 60% do indica-
dor, disparou (de 0,25% para
1,16%)dejaneiroparafevereiro.
“Os três setores, atacado, vare-
jo e construção civil, influencia-
ram a alta de preços na primei-
ra prévia, mas o setor atacadis-
ta contribuiu mais na formação
da taxa, por ter peso maior.”

Na lista das cinco elevações
de preço mais expressivas no
atacado, quatro são relaciona-
das à cana. É o caso de açúcar
cristal (23,81%); álcool etílico
anidro (15,53%); cana-de-açú-
car (3,54%): e açúcar refinado
(18,37%). Segundo Quadros, a
demanda por cana e seus deri-
vados tem aumentado progres-
sivamente desde meados do
ano passado, após a quebra da
safra de açúcar na Índia.

No varejo, a inflação tam-
bém deu um salto (de 0,4% para
0,75%), ainda pressionada pelo
recente reajuste em ônibus ur-
bano emSãoPaulo. Mas ocená-
rio do mercado da cana no ata-
cadotambéminfluenciouocom-
portamento de combustíveis
junto ao consumidor. É o caso
de álcool combustível (de 2,18%
para 9,36%); e gasolina (de
0,75%para 1,25%), que tem 20%
de álcool em sua composição.

Já os preços na construção
também aceleraram (de 0,07%
para 0,41%), por causa do qua-
dro mais aquecido no setor – o
que puxou para cima materiais,
serviços e mão de obra. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B7.




