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5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Alana Gandra/Agência Brasil

Embora a redução da infl ação em 2017 tenha sido 
sentida por todas as camadas da população, os que 
mais se benefi ciaram foram os integrantes da classe 

de renda muito baixa, cujo índice foi de 2,2%, uma queda 
de 4,8 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. 

As camadas mais ricas da população tiveram infl ação 
de 3,7%, com redução de 2,5 pontos percentuais em re-
lação a 2016. Os dados constam do Indicador de Infl ação 
por Faixa de Renda, divulgado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). A infl ação ofi cial medida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) fi cou 
em 2,95%, no ano passado. 

A economista Maria Andreia Parente Lameiras, do Gru-
po de Conjuntura do Ipea, explicou que o que puxou a 
infl ação para baixo foi o item alimentos, que fechou o ano 
com defl ação, com destaques para o arroz (-10,9%), feijão 
(-46,1%), frango (-8,7%) e leite (-8,4%). 

“E como os alimentos pesam muito mais no orçamento 
das famílias mais pobres do que nas famílias mais ricas, esse 
efeito baixista dos alimentos foi muito intenso na infl ação 
dos mais pobres do que dos mais ricos”, disse a economis-
ta. Quando se olha a cesta de consumo dos mais pobres, 
percebe-se que a maior parcela do gasto dessa família é 
com alimento. “Quando ele fi ca mais barato, o efeito dessa 
baixa de preço é muito mais sentida pelos mais pobres do 
que pelos mais ricos”. 

Esses últimos também se benefi ciaram da queda de preços 
dos alimentos, só que a cesta é composta por outros itens, 
que até recuaram em 2017, mas não tão fortemente como 
os produtos mais consumidos pelos mais pobres. A queda 
dos aluguéis também impactou na infl ação dos mais pobres 
no ano passado, segundo o Ipea. Embora o item tenha va-
riado positivamente no ano, o aumento foi muito menor do 
que em 2016, uma vez que a 
infl ação dos aluguéis recuou 
de 5,3% para 1,5%.

Segundo Maria Andreia, 
dois motivos levaram a essa 
redução dos aluguéis. O 
primeiro é o Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-
-M), que fi xa o reajuste dos 
aluguéis e que ao longo dos 
últimos meses vem desace-
lerando muito fortemente. 
A segunda razão é o período 
de recessão no país, o que 
elevou muito o número de 
imóveis disponíveis para 
aluguel.

“Quando você tem uma oferta de imóveis maior que a 
demanda, isso também leva a uma queda de preços. Os 
aluguéis até variaram em 2017, mas variaram muito menos 
do que em 2016. E aluguel pesa muito nas famílias mais 
pobres, porque a maioria delas não possui residência própria 

Queda da infl ação benefi ciou mais 
a classe de renda baixa, diz Ipea

Para o Ipea, o que puxou a infl ação para baixo foi o item alimentos, que fechou o ano com defl ação.
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e precisa do aluguel para morar”. O item aluguel subiu 1,5% 
em 2017, contra 5,3%, em 2016. No mesmo período, houve 
queda nos preços das tarifas de transporte, como ônibus 
urbano (de 9,3% para 4%), trem (de 8,5% para 2,5%) e 

metrô (de 9,1% para 1,3%).

Energia
Em dezembro, a infl ação 

das famílias de renda muito 
baixa atingiu 0,33%, enquan-
to a das famílias muito ricas 
foi 0,45%. Maria Andreia 
esclareceu que houve uma 
variação positiva nos preços 
dos alimentos, já esperada 
em função da sazonalidade 
do período. Em compen-
sação, ocorreu a reversão 
da bandeira tarifária que 
continuou vermelha no mês, 
mas caiu do nível 2 para o 1 

e fi cou mais barata (-3,1%) em relação a novembro. “Essa 
defl ação na energia explicou a melhora da infl ação dos mais 
pobres por esse mesmo motivo”.

A energia representa 5% dos gastos das famílias mais 
pobres, enquanto para as famílias mais ricas o peso é de 2%. 

“A queda da energia ajudou 
mais a infl ação dos mais po-
bres do que dos mais ricos”. 
A maior contribuição para a 
infl ação tanto das famílias de 
renda muito baixa como as 
de renda alta, em dezembro, 
foi dada pelos transportes, 
revela o indicador do Ipea. 

Maria Andreia explicou 
que quando se faz a propor-
ção do impacto de cada item 
na infl ação, o item transporte 
impactou mais fortemente 
a camada dos mais ricos 
porque o que puxou o grupo 

transportes em dezembro foi, basicamente, passagem aérea 
e combustível, em especial gasolina, itens que compõem 
a cesta dos mais ricos. As variações positivas foram 22,3% 
para passagens aéreas e 2,3% para a gasolina.

Benefícios
De maneira geral, a economista do Ipea disse que todas 

as camadas de renda se benefi ciaram da desaceleração de 
preços no ano passado. “Porque alimento é algo que todo 
mundo consome; uns foram ajudados com maior intensi-
dade, mas todos foram ajudados”. Também a recessão do 
país fez com que os preços dos serviços caíssem, à exceção 
da educação. 

Maria Andreia destacou ainda que o Banco Central foi 
muito atuante em 2017, corrigindo distorções de preços e 
segurando a meta da infl ação. “Isso fez com que a infl ação 
tivesse um comportamento excepcionalmente bom em 
2017. Isso acabou benefi ciando todo mundo”, disse. Para 
2018, apesar de se esperar uma eventual aceleração da 
infl ação, Maria Andreia acredita que o país fi cará em um 
patamar confortável. 

“A gente fechou com uma infl ação em 2017 de 2,95% e 
está entrando em 2018 com uma meta de 4,5%. A gente 
tem uma boa folga”. Se a aceleração de preços realmente 
acontecer, ainda assim o cenário da infl ação para este ano 
é muito bom, concluiu a economista.

O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, disse na sexta-feira (12) que 
o rebaixamento da nota do Brasil pela 
agência de classifi cação de risco Stan-
dard & Poor’s, não pode se transformar 
em “um grande evento político” do país.

“A agência faz trabalho deles e nós 
fazemos o nosso. Não se deve dar um 
peso excessivo [ao rebaixamento], 
transformando isso em um movimen-
to político. A questão de upgrade ou 
downgrade é pontual, um importante 
sinalizador, mas não é um grande 
evento político do país. Pelo contrário, 
[houve uma] observação de que eles vão 
aguardar a aprovação de todas medidas 
relevantes do ponto de vista fi scal. Nós 
temos nossa agenda de trabalho e na 
medida que isso vai funcionando, as 
agências vão reconhecendo no devido 
tempo”, afi rmou.

A S&P rebaixou a nota do Brasil para 
três níveis abaixo do grau de investi-
mento por causa da demora do país para 
implementar as reformas que devem 
reduzir os riscos fi scais do país. Segun-
do Meirelles, a avaliação da agência é 
“absolutamente normal” e a equipe 
econômica já possui um “histórico” de 
manifestar confi ança na aprovação de 
medidas posteriormente confi rmadas 
pelos parlamentares, como o caso do 
Teto de Gastos e da reforma trabalhista. 
“Continuamos seguros e confi antes que 
as reformas serão aprovadas, medidas 
de ajuste, como [outras] já foram”.

Sobre a declaração do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (LINK), de que a 
equipe econômica do governo não pode 
responsabilizar o Congresso pela não 
aprovação da reforma da Previdência 
no ano passado, Meirelles evitou polê-

micas e disse que não se pode apontar 
culpados. “Acredito que todos estamos 
trabalhando na mesma direção: Legis-
lativo, Executivo, e já temos histórico 
comprovado de sucesso”, afi rmou. 
Segundo ele, as lideranças políticas do 
país vão continuar trabalhando juntas.

Perguntado sobre sua saída do Mi-
nistério da Fazenda para disputar a 
Presidência da República na eleição de 
outubro, Meirelles voltou a afi rmar que 
só defi nirá uma eventual candidatura 
em abril, prazo estabelecido pela Justiça 
Eleitoral para que candidatos deixem 
cargos públicos. “Não tenho pensado e 
não vou pensar até o início de abril nessa 
questão de candidatura. Tenho dito que 
sou ministro da Fazenda em período in-
tegral, continuo sendo e esta candidatura 
será decidida ou não em abril. Naquele 
momento vou tomar a decisão” (ABr).

Meirelles: rebaixamento não pode se 
transformar em “grande evento político”
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