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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou ontem que sua previsão para o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficará entre 5% e 6% neste ano, 
portanto, acima do centro da meta definida pelo governo, de 4,5%, e mais próximo do teto de 
6,5%. 
 
Neste cenário, o instituto trabalha com um Produto Interno Bruto (PIB) em 2011, que deve ter 
expansão de 4% a 5%. De acordo com o Ipea, a redução do crescimento econômico brasileiro 
em relação a 2010, quando o PIB subiu 7,5%, deve-se ao aumento dos juros juntamente com 
o menor impulso do setor fiscal. 
 
Por outro lado, o coordenador do grupo de análises e previsões do Ipea, Roberto Messenberg, 
afirmou que o mercado financeiro faz "terrorismo" com a possibilidade de estouro da inflação. 
Segundo ele, não há chances de hiperinflação no Brasil e a estratégia alarmista é movida pelo 
temor em relação à nova agenda socioeconômica do governo Dilma Rousseff. "Não há, nos 
fundamentos da nossa economia, possibilidade de que a inflação saia de controle", diz. "Esta é 
uma estratégia terrorista das instituições financeiras para sabotar as mudanças da agenda 
econômica do Brasil, que caminha na direção contrária de seus interesses." 
 
O economista diz que não se deve confundir elevação do nível de preço com inflação. Para ele, 
está havendo uma mudança de preço relativa no Brasil, sem aumentos generalizados.  
 
Messenberg afirma que há um efeito transitório da inflação causada pela valorização do real 
sobre o dólar. Segundo ele, há uma contaminação da inflação em moeda estrangeira sobre a 
moeda nacional. O economista afirma não haver chances de hiperinflação num cenário de 
apreciação do real 
 
O professor da Brazilian Business School (BBS), Ricardo Torres, avalia que a pressão 
inflacionária que existe hoje decorre mais da carga tributária do que pela demanda doméstica. 
"O efeito cascata de cobrança dos impostos é o que aumenta os preços", diz ele, cuja projeção 
é de IPCA em torno de 6% este ano. 
 
A professora da ESPM, Cristina Helena Pinto de Mello, também espera inflação fechada a 6% 
em 2011. Contudo, ela observa que os preços já sofrem uma redução, resultado, entre outros 
fatores, da diminuição da abertura de vagas no mercado de trabalho. "As variações das taxas 
de desemprego têm sido muito pequenas, isto impacta na demanda. Além disso, o governo 
tem feito o possível para conter a alta dos preços." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 14 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


