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As estimativas contidas no relatório Focus, do Banco Central, consideram um crescimento de 
5,35% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2010. Para 2011, as projeções se situam 
em uma expansão de 4,50%.  
 
A novidade das últimas pesquisas divulgadas às segundas-feiras pela autoridade monetária é a 
revisão para cima nas expectativas para a inflação. O mercado espera elevação de todos os 
índices no acumulado anual. Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), termômetro 
oficial de inflação no país, a previsão é de variação positiva na faixa dos 4,78% em 2010, ante 
4,62% estimados uma semana antes. 
 
"Uma série de questões pontuais ajuda a explicar os elevados patamares da inflação neste 
início de ano como reajuste nos ônibus urbanos e gastos com material escolar, mas isso não 
pode ser considerado o único responsável pelo nível geral de preços mais alto", diz Maristella 
Ansanelli, do Banco Fibra. 
 
De acordo com a economista do Fibra, mais preocupante do que uma perspectiva de inflação 
um pouco acima da meta de 4,5% são os sinais de repasses de preços derivados de uma 
demanda muito aquecida. "Tal cenário deixa cada vez mais evidente a necessidade de uma 
elevação dos juros", analisa. 
 
Também na última medição do Focus, o mercado voltou a elevar as projeções para a produção 
industrial brasileira em 2010 e 2011. A expectativa é de crescimento de 8,61% e 4,85%, 
respectivamente. É importante destacar que, embora a recuperação do emprego industrial seja 
expressiva, o patamar atual continua 4,9% inferior aos níveis de pico vistos em 2008. 
 
A mediana para a Selic no fim do ano persiste em 11,25%, enquanto a taxa de câmbio é 
estimada em R$ 1,80, um salto ante o R$ 1,76 na pesquisa anterior. 
 
A equipe da Gradual Investimentos também trabalha com uma meta de 11,25% para a taxa 
básica de juro em 2010. "A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) pela manutenção 
da Selic em janeiro foi um movimento para ganhar tempo e poder observar com mais detalhe 
a evolução da inflação. Fevereiro servirá como uma espécie de prova dos 9", interpretam os 
economistas: 
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