
O CONTROLE DOS PRE Ç OS	-

As primeiras medidas econômicas adotadas pela Nova Repú-
blica, tais como o controle dos preços industriais e o fortalecimento
do CIP - Conselho Interministerial de Preços - refletem a preocupa-
ção do governo com o processo inflacionário em curso no país.

Todos os pedidos de aumento de preços encaminhados pelas
indústrias antes do dia 15 de março foram automaticamente indefe-
ridos, e as novas solicitações de reajustes serão analisadas e aprovadas
segundo os novos parâmetros estabelecidos na primeira reunião do
CIP.

Com essa decisão, produtos alimentícios, têxteis, eletrodomés-
ticos, combustíveis, matérias-primas e serviços dos setores público e
privado, ficarão com seus preços congelados por um período mínimo
de 30 dias, prazo esse necessário para que o CIP possa avaliar rigoro-
samente a situação dos mais de 250 produtos reenquadrados em sua
lista de controle.

Os critérios fixados pelo novo governo para os próximos au-
mentos de preços estabelecem limites e prazos para o repasse aos pre-
ços finais, dos custos fixos, amortização de investimentos, reposição
da margem de lucro e reajustes salariais, evitando-se, dessa forma, que
os aumentos dos custos, sejam, a qualquer tempo, transferidos inte-
gralmente para os preços. Para os aumentos de preços foi definida
uma periodicidade de 90 dias, enquanto as alterações na margem de
lucro somente serão permitidas de seis em seis meses, obedecendo o
limite de 80% da variação das ORTNs. Os aumentos salariais só pode-
rão ser repassados, semestralmente, até o teto de 100% do INPC, 30
dias após o reajuste dos salários. Assim, os setores que incorporaram
a trimestralidade não poderão repassar o custo adicional da folha de
pagamento aos preços pagos pelo consumidor.

Considerando que o governo não possui infra-estrutura sufi-
ciente para fiscalizar o setor varejista, o tabelamento no comércio
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está sendo mantido através de acordos informais com os empresários,
para que não sejam repassados aos preços finais dos produtos outros
custos que no aqueles de funcionamento de seus estabelecimentos.
Dessa forma, a medida somente terá reflexos positivos para o consu-
midor no caso de os comerciantes demonstrarem disposição em res-
peitar o congelamento feito a nível da indústria.

A finalidade básica dessas medidas, segundo a área econômica
do governo, é impedir que as empresas continuem alimentando o pro-
cesso inflacionário através do repasse indiscriminado de custos de
produção e expectativa de inflação futura, que têm gerado, nos úl-
timos anos, taxas de inflação ascendentes e incontroláveis.

Os empresários, entretanto, não acreditam na eficácia dessas
medidas, aceitando-as somente em caráter emergencial, por um curto
prazo. Para eles, o controle de preços por um longo período de tem-
po poderá gerar desemprego e levar as indústrias a uma situação de
sérias dificuldades financeiras. Argumentam, ainda, que os preços
hoje contidos irão, certamente, explodir mais à frente, para compen-
sar os prejuízos que as empresas estão assumindo, com a suspensão
dos reajustes.
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