Em 2018, luz, gasolina e produtos alimentícios, com safra menor, serão os vilões da inflação
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Em 2017, os alimentos deram uma trégua no orçamento do brasileiro, com uma queda inédita
de 5,3% no acumulado em 12 meses até novembro, segundo matéria do jornal O Globo. Este
ano, porém, o comportamento benéfico destes produtos consumidos em casa, que foram os
verdadeiros “mocinhos” da inflação, não deve se repetir. As previsões apontam que a safra de
grãos em 2018 deve ser quase 10% inferior à colheita recorde do ano anterior. Além da
alimentação, que representa 25% dos gastos das famílias, outros itens devem fazer o papel de
vilões na cesta de compras dos brasileiros, como a tarifa de energia elétrica e o preço da
gasolina, que devem ter alta superior a 10% cada.
O resultado oficial da inflação do ano passado será divulgado no próximo dia 10, mas a
expectativa do mercado é que o índice tenha encerrado o ano abaixo do piso da meta, de 3%.
Apesar da pressão maior de alimentos, energia elétrica e gasolina sobre os índices de preços
este ano, o próprio Banco Central, em seu último relatório trimestral de inflação, previu inflação
abaixo do centro da meta, atualmente em 4,5% ao ano, até 2020. Neste cenário, a alta maior
dos preços não será um problema macroeconômico, mas deve interferir na gestão da renda
das famílias. Em 2017, com a queda no preço dos alimentos, os brasileiros puderam direcionar
parte da sobra no orçamento para o consumo, o que contribuiu para ajudar o país a sair da
recessão.
Luiz Roberto Cunha, economista da PUCRio, lembra que energia, gasolina e alimentos
representam quase um terço dos gastos da família. Com a mudança no comportamento da
inflação, o consumidor voltará a fazer mais trocas para equilibrar o orçamento:
- O consumidor já está acostumado a fazer trocas e deixar de comprar alguns produtos
quando há alta de preços de alimentos. A previsão é que eles subam de 4% a 5% este ano. É
óbvio que, quando esses itens estão mais baratos, sobra mais para outros investimentos, como
ocorreu no ano passado - disse o economista, acrescentando que o aperto no orçamento pode
ser menor em razão da recuperação do mercado de trabalho, o que significará mais gente com
renda.
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