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O Brasil é apenas o sexto país em consumo doméstico per capita na América do Sul e ostenta 
a posição de segundo país mais caro da região. O consumo brasileiro está 9,5% abaixo da 
média regional enquanto o da Argentina, líder do ranking, fica 61,3% acima da média, 
segundo trabalho do Banco Mundial (Bird) sobre paridade do poder de compra (PPC), referente 
a 2005, divulgado ontem no Rio. O levantamento é parte do Programa de Comparação 
Internacional (PCI) do Bird e foi coordenado na América do Sul pela Comissão Econômica para 
a América Latina e Caribe (Cepal) e pelo Statistics Canada, o órgão estatístico oficial 
canadense.  
 
O trabalho, que busca estabelecer uma paridade do poder de compra entre as moedas de cada 
país, eliminando a simples e falha conversão ao dólar, mostrou que o Brasil só perdeu para o 
Chile no ranking de país mais caro da região. A partir de uma média 100, o nível dos preços no 
Brasil estava 14,2% acima da média, enquanto no Chile estavam 17,7% maiores. A Argentina 
era o terceiro país mais barato, 22,5% abaixo da média.  
 
Bens como eletrodomésticos, produtos farmacêuticos, livros e telefone tinham preços acima da 
média no Brasil, enquanto café e comida em restaurantes apareciam como abaixo da média de 
preços regionais. Entre grupos de produtos, saúde e educação, tanto pública como privada, só 
eram mais baratas no Brasil do que no Chile. Vestuário e calçados só eram mais baratos do 
que na Venezuela.  
 
Por enquanto, o PCI na América do Sul só conseguiu comparar o consumo doméstico entre os 
segmentos que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) de cada país pela ótica da demanda 
(faltam consumo do governo, investimentos, exportações e importações). O coordenador do 
programa na região pelo Bird, Jacob Ryten, disse que em setembro outros componentes serão 
divulgados e que em dezembro será possível comparar os PIBs integralmente. Mas ressaltou 
que, como o consumo doméstico corresponde, em média, a dois terços do PIB dos países, não 
devem ser esperadas alterações significativas no ranking agregado.  
 
Na sua apresentação, Ryten fez várias ressalvas às interpretações da paridade do poder de 
compra na América do Sul, começando pelo fato de os dados não corresponderem aos PIBs 
completos. Ele destacou também que a diversidade geográfica, o tamanho da população e a 
complexidade da economia influenciam fortemente os indicadores apurados.  
 
Isso, em parte, explica porque o Brasil tem um consumo doméstico per capita muito inferior ao 
do Uruguai (3º do ranking) e porque Luxemburgo, uma simples cidade-estado, está em 
primeiro lugar no ranking das economias européias, enquanto o Reino Unido ocupa apenas a 
sexta colocação. "Em condições iguais, quanto maior o país, menor a média", disse Ryten. Ele 
ressaltou também que um consumo médio elevado é perfeitamente compatível com uma má 
distribuição de renda e que um consumo baixo pode mascarar uma distribuição de renda 
melhor.  
 
No caso brasileiro, segundo o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, o baixo consumo tem a má 
distribuição de renda como uma das causas. "Por conta do padrão de distribuição de renda no 
país, embora tenhamos uma população numerosa, uma parte dessa população não tem acesso 
imediato ao mercado (de consumo) por falta de renda. A atrofia do mercado provocada pela 
distribuição de renda, combinada com o nível de preços elevados, faz com que o Brasil tenha 
uma posição intermediária na comparação dessas 10 economias da região", disse ele.  
 
Na análise do presidente do IBGE, os preços elevados no Brasil têm como principal explicação 
a herança inflacionária de mais de 20 anos, quando imperou a desorganização dos preços 
relativos, e o fato de o Plano Real ter estabilizado os preços em um patamar elevado. 
Conjunturalmente, o economista destacou que a política monetária apertada que o Brasil 
praticou em 2005 serviu, de um lado, para que os preços médios no país não tenham sido 
mais altos, e de outro, para conter o consumo, ajudando a que ele ficasse abaixo da média 
regional. O IBGE participa pelo Brasil do programa do Bird.  



 
Fatores conjunturais são decisivos quando se mede paridade de preços, especialmente se não 
há uma série histórica longa. O exemplo mais destacado pelos responsáveis pela divulgação do 
levantamento sul-americano é o da Venezuela, duplamente beneficiada pelo aumento do preço 
do petróleo. A posição de 4ª colocada em consumo, 8,7% acima da média, é em grande parte 
explicada pelo fato de os preços domésticos dos combustíveis serem subsidiados, não 
acompanhando o preço internacional.  
 
Ao mesmo tempo, o fato de o petróleo ter praticamente dobrado de preço no período 
aumentou a disponibilidade de renda para o consumo no país. Aspectos como esse fazem com 
que os responsáveis pelo programa defendam que ele deva ter uma periodicidade fixa, sob 
pena da comparação tornar-se rapidamente obsoleta. 
 
Leia mais 
 
Região é a primeira a concluir pesquisa, novo 'Índice Big Mac'  
 
O cálculo da paridade do poder de compra (PPC) tem como objetivo principal eliminar a 
simples conversão do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país para o dólar e fazer 
comparações a partir daí. O problema desse método é que dentro de cada país um dólar 
compra quantidades muito diferentes do mesmo produto.  
 
Para eliminar essa distorção, bem como as flutuações cambiais, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) imaginou criar um Programa de Comparação Internacional (PCI) que permitisse 
dizer quanto é possível comprar com a mesma quantidade de dinheiro em cada país, o 
popularmente chamado "Índice Big Mac".  
 
A partir de 2003 o Banco Mundial (Bird) substituiu a Divisão de Estatística das Nações Unidas 
na coordenação do programa. Há atualmente cinco regiões trabalhando na elaboração das 
suas PPCs (América do Sul, África, Oriente Médio, Ásia e repúblicas da antiga União Soviética) 
e a América do Sul foi a primeira a completar uma versão parcial do indicador.  
 
A PPC consiste, basicamente, na razão de preços para a mesma quantidade de um produto 
específico em dois países, com preços expressos na moeda de cada país. Há dezenas de 
problemas para harmonizar as cestas de produtos, desde os hábitos particulares de consumo 
até as características climáticas que interferem nesses hábitos. Vários ajustes são feitos para 
harmonizar essas diferenças. Na América do Sul foi selecionada uma cesta de 580 produtos. 
 

 
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jun. 2006, Brasil, p. A2. 


