
A nova realidade da sociedade
brasileira vai influenciar o índi-
ce oficial de inflação. As mu-
danças anunciadas ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) no cálcu-
lo do Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) refle-
tem uma economia com mais
gente com poder aquisitivo
maior e uma classe C com hábi-
tos de consumo que seriam im-
pensados há dez anos. Produ-
tos como o salmão, castanha e
salame passam a fazer parte do
grupo Alimentação e Bebidas.
Chuchu, gelatina e feijoada em
conserva, por sua vez, não se-
rão mais pesquisados.

“Houve uma mudança de ra-
zoável para boa em certas cate-
gorias de consumo. O caso do
salmão é emblemático. Hoje
qualquer pessoa encontra esse
produto em supermercados de
subúrbio das grandes cidades.
O preço também é muito mais
acessível”, afirma o professor
do Instituto de Varejo (Ivar), da
Universidade Cândido Mendes,
Luiz Barbosa Neves.

Para a economista Alessan-
dra Ribeiro, da consultoria Ten-
dências, as mudanças já eram es-
peradas pelo mercado e refle-
tem a alteração que vem ocor-
rendo na composição das clas-
ses sociais no Brasil, com a polí-
tica de transferência de renda.
“Entre 2009 e 2011 houve uma
forte migração da classe C para
a classe B e da classe B para a
classe A”, afirma.

De fato, a classe C foi a que
mais cresceu, de acordo com a
comparação entre as duas últi-
mas Pesquisas de Orçamento Fa-
miliar (Pof), que serviu de base
para a definição dos novos parâ-
metros de cálculo do IPCA. “De
2002 a 2009 a classe C cresceu
3,1 pontos percentuais e a classe
B, 1 ponto”, afirma Alessandra.

O grupo que mais sofreu mu-
danças foi o de Educação, o que
reforça a análise da maior parti-
cipação da classe C no mercado
consumidor brasileiro. O peso
desse grupo no cálculo do índi-
ce de inflação foi reduzido de

7,21% para 4,37%. Segundo Ire-
ne Machado, técnica do IBGE, a
redução ocorre nos cursos regu-
lares do ensino fundamental e
médio, mas não em cursos técni-
cos. “Apesar do aumento da ren-
da, muitas famílias tiraram os fi-
lhos das escolas particulares pa-
ra gastar mais com serviços e in-
ternet”, afirma.

Para Alessandra, da consulto-
ria Tendências, é justamente o
aumento da participação da
classe C no mercado consumi-
dor que explica a perda de rele-
vância do grupo Educação. “A
classe C, tradicionalmente, con-
some menos educação e menos
serviços e por isso esse grupo te-
rá um peso menor no índice.”

Analistas especializados em
varejo reconhecem que os hábi-
tos de consumo da nova classe
C são diferentes dos das classes

C tradicionais. Luiz Barbosa cita
o setor de eletrodomésticos.
“Você praticamente já não en-
contra nas grandes redes de va-
rejo eletrodomésticos de segun-
da linha porque a nova classe C
está migrando para as marcas
mais consagradas. Essa nova
classe C por enquanto não aspi-
ra a passar para a classe B e essa
é a grande dificuldade das em-
presas hoje. Descobrir o que a
classe C quer consumir”, afir-
ma Luiz Barbosa. De acordo
com o professor, o setor edito-
rial e de moda são os que mais
têm se adaptado para atender ás
exigências dessa nova classe C.
“As editoras cada vez estão
mais segmentadas e os grandes
varejistas de moda também se
adaptam mais facilmente para
não perder participação de mer-
cado”, afirma.

O grupo Alimentação e Bebi-
das, o mais importante na com-
posição do IPCA, perdeu peso
de 23,46% para 23,12%, mas se
manteve como o mais importan-
te. Dentro deste grupo, o item
alimentação no domicílio ga-
nhou espaço, passando de um
peso de 15,08% para 15,15%. O
item alimentação fora do domi-
cílio, por sua vez, perdeu peso e
passou de 8,38% para 7,97%.

O grupo transportes foi um
dos que ganhou mais peso, ao
passar de 18,59% para 20,54%.
Esse crescimento reflete tam-
bém o maior gasto com via-
gens. “Viajar mais significa que
o brasileiro também está tendo
acesso a novas culturas e isso
certamente vai influenciar na
questão educacional”, afirma
Luiz Barbosa. ■
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Projetos agrícolas que reduzam poluição
têmR$ 688 milhões em crédito do BB

O Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M), usado como referência

para reajustes de aluguel, apontou leve recuo de 0,01% na primeira

leitura de janeiro, informou ontem a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mesmo período do mês anterior, o indicador havia apurado

alta de 0,04%. A retração foi puxada pela queda de 0,23%

no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). Reuters

Salmão

IBGE muda cálculo da inflação
para se adaptar a novo consumidor

Chuchu

O poder aquisitivo
maior e um classe C
com hábitos de
consumo que seriam
impensados há
dez anos justificam
a mudança.

Produtos como
salmão, castanha
e salame entram
na lista, enquanto
Chuchu gelatina
saem da cesta
de alimentos
cujos preços são
monitorados pelas
pesquisas de inflação

Entram morango e salmão, saem

chuchu e bacalhau. Essess são

alguns exemplos das alterações

no cálculo da inflação medida

pelo IPCA (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo) e

pelo INPC (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor)

anunciadas ontem pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) . “Se sai

o bacalhau e entra e o salmão

é porque os hábitos de consumo

dos brasileiros mudaram e

mudaram porque a condição

econômica também mudou”, diz

Alex Agostini, da Austin Rating,

explicando que a atualização

metodológica do índice tem

que acompanhar a evolução da

sociedade (leia na página 8). A

estrutura definitiva de pesos de

itens e grupos no cálculo dos

novos pesos se basearam nas

mudanças de hábitos dos

consumidores captadas pela Pof

(Pesquisa de Orçamentos

Familiares) 2008 — 2009.

OSNOVOS ITENSDAGELADEIRADOBRASILEIRO

O Banco do Brasil liberou uma linha de crédito de R$ 688 milhões

específica para projetos agrícolas que colaborem para reduzir as

emissões dos gases de efeito estufa. O banco aplicou até agora R$ 162

milhões dos R$ 850 milhões reservados para o programa federal

Agricultura de Baixo Carbono (ABC), na safra agrícola 2011/2012.

Os financiamentos são em até 180 meses e taxas de 5,5% ao ano. ABr
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Instituto de pesquisa oficial do país inclui itens mais sofisticados na cesta de consumo do brasileiro médio
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Cinco dos nove grupos que com-
põem o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) perde-
ram peso no cálculo do indica-
dor a partir deste ano. Duas clas-
ses de despesa importantes —
Habitação e Transportes — vão
ter uma relevância maior, en-
quanto o peso do grupo Alimen-

tação, o principal dentro do in-
dicador e um dos que mais in-
fluencia a inflação do país, dimi-
nuiu. E o impacto das mudan-
ças reduzirá os valores do indi-
cador, favorecendo a inflação.

O IPCA é usado para o siste-
ma de metas de inflação do go-
verno e as mudanças de ponde-

ração já refletirão no cálculo de
janeiro. A meta de inflação do
governo é de 4,5%, com mar-
gem de dois pontos percentuais
para mais ou menos tanto para
2012 quanto para 2013. No ano
passado, a inflação foi de 6,5%
— bem no centro da meta do go-
verno. ■ Reuters

Henrique Manreza

Nova ponderação pode “favorecer” índice

ANÁLISE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




