
NOTAS

A MODIFICAÇÃO NO CÁLCULO DA INFLAÇÃO

O Índice Geral de Preços (IGP) que mede a inflação no Brasil
é, atualmente, o resultado de uma média ponderada de três outros
índices: Índice de Preços por Atacado (com participação de 60% no
IGP), Índice de Preços ao Consumidor (30%) e Índice Nacional da
Construção Civil (10%).

Até o mês de janeiro deste ano, o índice da construção civil era
calculado tomando-se por base os custos do material de construção
e da mão-de-obra na cidade do Rio de Janeiro.

Em face do dissídio salarial dos trabalhadores no setor da cons-
trução do Estado do Rio, ocorrido em fevereiro, e que certamente
pressionaria a taxa de inflação para cima, a Fundação Getúlio
Vargas, encarregada de medir oficialmente a inflação, resolveu alte-
rar a estrutura de cálculo do IGP, substituindo o índice de custo da
construção civil do Rio de Janeiro pelo Índice Nacional da Constru-
ção Civil, que abrange mais sete capitais.

Assim, o impacto dos reajustes salariais da construção civil
carioca sobre o índice foi atenuado e a taxa de inflação de fevereiro,
que estava prevista no mercado financeiro em torno de 12,5%, fixou-
se em apenas 10,2%. A taxa dos últimos 12 meses, que se encontrava,
em janeiro, acumulada em 234,1%, foi rebaixada para 225,9%.

A correção monetária referente ao mês de março e que reajusta
os ativos de fevereiro, também sofreu idêntica queda, causando enor-
mes prejuízos para as empresas e grandes investidores, uma vez que a
mudança no cálculo do IGP só foi anunciada oito dias antes da divul-
gação oficial do índice.

A alteração é tecnicamente correta, já que o Índice Nacional
da Construção Civil é muito mais representativo das variações de pre-
ços no país. O que se questiona é o caráter intempestivo da mudança,
colocada em prática exatamente no último mês do governo Figueire-
do, fazendo com que seu término coincidisse com uma taxa de infla-
ção em baixa.
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