
Inmetro começa Operação Papai Noel
Começa hoje e vai até sexta-feira a Operação Especial Papai Noel,

do Inmetro, de fiscalização de estabelecimentos que vendem

brinquedos, luminárias natalinas (pisca-pisca) e bicicletas infantis.

Ao todo, os fiscais dos órgãos delegados do Instituto devem realizar

cerca de 2 mil ações de fiscalização em todo o país. Desde 1992,

a certificação de brinquedos é compulsória no Brasil. Redação

Divulgação

A economia que, de fato, influen-
cia o bem-estar da população —
medida pelos indicadores de pre-
ço, trabalho e crédito — ganhou
força em novembro, com a desace-
leração do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) de
0,57% para 0,54%. A principal in-
fluência para contrair o indicador
partiu exatamente do mais típico
dos pratos brasileiros: feijão cario-
ca (-7,96%), alho (-6,52%) e ce-
bola (-5,13%). Se considerado o
acumulado do ano, a deflação do
feijão chega a 11,46%.

Além desses, outros alimentos
de peso no orçamento das famí-
lias apresentaram queda de pre-
ços. “A desaceleração do IPCA
ocorreu devido à influência de pro-
dutos como o tomate e os deriva-
dos de trigo”, destacou a coorde-
nadora de Índices de Preços do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Eulina Nunes.

“O objetivo final da economia
é proporcionar bem-estar à popu-
lação, é permitir o consumo. E é is-
so o que tem acontecido há uma
década. O IBGE acaba de divulgar
as contas do terceiro trimestre des-
te ano, que trouxe o quadragési-
mo crescimento consecutivo”,
ressalta o economista da UFRJ
João Saboia.

A perda de ritmo da inflação
dos alimentos, a manutenção da
taxa de desemprego em níveis bai-
xos e a inadimplência em queda
abrem espaço para a continuida-
de do consumo das famílias e deve
ajudar na venda de produtos do va-
rejo neste fim de ano, segundo Fá-
bio Bentes, economista da Confe-
deração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A taxa de desemprego é de
5,4%, de acordo com Pesquisa
Mensal de Emprego (PME) de ou-
tubro. O patamar é o mesmo do re-
gistrado em setembro do ano pas-
sado e inferior ao de agosto
(5,3%). Assim como o nível de
inadimplência é o mesmo que o
do início do ano passado e inferior
ao do primeiro semestre, pelas
contas da Serasa.

Ainda assim, enquanto a con-
fiança do empresariado e a taxa de
investimento do país permane-
cem baixas, economistas questio-
nam a capacidade de o mercado
de trabalho e de crédito continua-
rem permitindo o crescimento do
consumo, ou, como afirma o eco-

nomista da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) Armando Castelar, o
avanço da “economia do povo”.

A expectativa do comércio é de
expansão das vendas nos super-
mercados, por conta da perda de
ritmo da inflação dos alimentos e
do crescimento da renda da popu-
lação. O segmento está em desace-
leração por meses seguidos, em
decorrência das altas dos preços.
No acumulado do ano até setem-

bro (último dado divulgado pelo
IBGE), o varejo de hiper e super-
mercados cresceu apenas 1,2%,
abaixo da média do comércio
(3,9%). No entanto, há dúvidas se
a retração dos preços dos alimen-
tos em novembro é um movimen-
to que irá perdurar pelos próxi-
mos meses e até que ponto o desco-
lamento entre o consumo das fa-
mílias, em alta, e a baixa taxa de
investimento é sustentável.

“Os preços dos alimentos no
atacado vêm crescendo mês a
mês. E o impacto para o varejo, da-
qui para frente, ainda é uma incóg-
nita”, diz Bentes.

De acordo com o professor de
Economia e Finanças do Ibmec
Luiz Filipe Rossi, a retração da in-
flação dos alimentos se deveu,
principalmente, à boa safra de no-
vembro que, em sua opinião, não
terá efeito estendido. “Não se po-
de afirmar que existirá aumento
no consumo das famílias devido a
essa desaceleração, porque a pres-
são inflacionária continua e não
existe cenário de melhora neste e
em outros setores”, afirmou o eco-
nomista, para quem “o orçamen-
to das famílias continua pressiona-
do pela escalada dos preços”.

Já Saboia espera que a inflação
continue perdendo ritmo neste
mês e feche próxima a 5,5% em
2013, um ponto percentual acima
do centro da meta. Ele destaca,
contudo, que esse movimento
não irá durar por um longo tem-
po, se o consumo das famílias não
for acompanhado pelo crescimen-
to da oferta de bens e serviços.

“Em médio e longo prazo,
tem que haver a recuperação dos
investimentos. A taxa de investi-
mento está muito baixa. É preci-
so criar um clima mais favorável
para o investimento, para que se-
ja retomado e para que mante-
nha o consumo no longo prazo.
A política econômica tem que fo-
car no médio prazo”, diz o econo-
mista da UFRJ.
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Economia do bem-estar em alta

Economistas
questionam a
capacidade do
trabalho e do crédito
sustentarem o
consumo, ou, como
afirma Armando
Castelar, o avanço da
“economia do povo”
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A perda de ritmo da
inflação dos alimentos
abre espaço para
a continuidade do
consumo das famílias
e deve ajudar na venda
de produtos do varejo
neste fim de ano,
segundo a CNC

Comércio aposta na queda dos preços dos alimentos para aquecer o consumo das famílias neste fim do ano.

Especialistas questionam, contudo, a sustentabilidade da política baseada na renda e no mercado de trabalho
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 dez. 2013, Brasil, p. 8.
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