
NOTAS

UM SÓ ÍNDICE

No bojo das mudanças ocorridas com o último pacote econô-
mico, a uniformização dos índices de preços no país teve grande
repercussão, pois afeta diretamente toda a população.

A partir de novembro de 1985 o índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA passou a ser o parâmetro para a
correção monetária, cambial e dos salários no país.

Este índice, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, guarda algumas diferenças com relação ao
1 NPC restrito: é uma estimativa de inflação para famílias com rendas
variáveis entre um e trinta salários mínimos, significando a adoção
de uma cesta maior de mercadorias, e, portanto, um universo mais
amplo que o INPC; são também diferentes as ponderações usadas
no cálculo da média aritmética dos índices metropolitanos, embora
sejam iguais os métodos de cálculo dos mesmos. O número de regiões
metropolitanas (dez) é o mesmo para ambos, e as estimativas de
ponderações dos índices metropolitanos foram obtidas através de
pesquisa realizada pelo IBGE no período 74/75, demonstrando a
necessidade de nova pesquisa de orçamento familiar, pois é de se
supor que mudaram os hábitos de consumo das famílias brasileiras,
mas o IBGE já anunciou que esta será feita a partir de maio de 1986.

A unificação dos índices provoca algumas interrogações sendo
que uma das mais importantes é se ela beneficia de fato o trabalha-
dor. A resposta que muitos técnicos têm dado é de que ela me-
lhora a situação, tradicionalmente criticada, que era a correção do
capital por índice bem acima daquele que corrige o trabalho, pois
o lndice Geral de Preços - IGP, base anterior para a correção mone-
tária, e que corrige o capital, sempre esteve em níveis acima do
INPC, possibilitando uma transferência de renda entre os setores.

Quando se compara a substituição do INPC simples pelo IPCA,
constata-se que no curto prazo houve um crescimento do salário
real (218,26% em doze meses contra 224,79%), mas esta ligeira

180



vantagem não é uma regra - não raro, o custo de vida da classe
operária é mais alto que o custo de vida da classe média, pois o
item alimentação, de maior peso no orçamento do pobre, sofre
maiores elevações de preços.

Houve ainda uma diminuição do espaço para aplicação dos
índices nos salários (de dois para um mês), mas não da periodicidade
dos reajustes: se o índice corrige moeda e câmbio mensalmente,
os salários continuam tendo reajustes semestrais.

Parece claro que quanto à qualidade do novo indexador, o
país saiu ganhando. O IGP combina indicadores locais com nacio-
nais, utiliza base de ponderações antiga e vem sendo remendado ao
longo dos anos, especialmente quanto a critérios de coleta de preços.
Além disto, no mundo todo, a medida usual da inflação é dada por
um índice de custo de vida, caso do IPCA. Este é ainda avaliado
por um conselho formado por técnicos, empresários e representantes
da CUT e CONCLAT, e sua utilização para salários e dívidas é obvia-
mente bem vinda - se este critério fosse utilizado há mais tempo,
boa parte dos problemas hoje enfrentados pelos mutuários do SFH
não teria existido.

Uma crítica feita à decisão de se utilizar o IPCA diz respeito
ao momento da decisão, o mês de novembro, quando o IGP atingiu
15%, a taxa mais alta da sua história, numa fase delicada do mercado
financeiro, após a liquidação de grandes bancos comerciais. Isto
vulnerabiliza o mercado, que não pode ficar à mercê de mudanças
tão freqüentes, sob pena de perda do fator confiança, além de que
os prejuízos são relativamente maiores para o pequeno poupador que
tem menos chances de defesa.

Pesados os prós e contras da nova mudança nos números econô-
micos brasileiros, a constatação que se faz é que a inflação perma-
nece sendo um problema real do Brasil, já se manifestando no novo
índice, e que mais do que aperfeiçoamento de nossos indicadores,
necessitamos é de uma política antiinflacionária mais abrangente
para o país.
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