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O descontrole da inflação e um eventual calote dos Estados Unidos em sua dívida externa são 
os principais pontos que preocupam diversos economistas ouvidos pelo DCI. Para eles, a crise 
na Europa não terá consequências para o Brasil. Na avaliação desses especialistas, o Banco 
Central já não atua mais pensando em 2011, mas em conter a alta dos preços em 2012 para 
que o IPCA, índice oficial de inflação, volte a convergir para o centro da meta, de 4,5% ao ano. 
 
Uma solução seria mudar a própria meta. "Temos uma inflação com intervalo de 4% para cima 
e para baixo; hoje a meta é de 4,5% e pode ser estendida de 2,5% até 6,5%. O intervalo deve 
ser de 2% ou 3% no máximo para conter a economia do País, isso é extremamente importante 
para consolidar o objetivo do governo de redução a longo prazo, para depois ir recuando o 
centro da meta, como aconteceu em países como o Chile e o México", pondera o professor da 
ESPM e economista da Way investimentos, Alexandre Espírito Santo. 
 
Ele acredita que o Banco Central vai elevar os juros para 12,75% ao ano até dezembro, e que 
a inflação deste ano deverá encerrar em 6,2%. Em 2012, a atuação da autoridade monetária 
terá resultados, e a alta dos preços deve desacelerar para 5,2%. 
 
Para Mauro Calil, diretor do Centro de Estudos Calil & Calil, os Estados Unidos não devem 
prorrogar o vencimento dos papéis emitidos pelo Tesouro. Contudo, caso isto aconteça, o 
Brasil pode ser um dos mais prejudicados. "O Brasil hoje é um dos maiores investidores do 
Tesouro norte-americano. Se houver a rolagem dessa dívida, a grande questão é saber 
quantos investidores serão atingidos por esse calote. Se houver uma diluição destes papéis 
entre vários investidores, os estragos serão menores", diz. 
 



 
 

 
 

País deve crescer 4,1% em 2011, segundo nova projeção do FMI  
 
O Fundo Monetário Internacional refez suas projeções e apontou recuo do reajuste de preços 
dos países emergentes e desenvolvidos 
 
Entre os maiores países emergen-tes, o Brasil foi o que registrou a maior revisão nas 
estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao longo do segundo trimestre deste ano, 
com revisão na estimativa de crescimento de 4,5% para 4,1% em 2011 e de 4,1% para 3,6% 
no próximo ano. Segundo o economista-chefe e diretor do Departamento de Pesquisado FMI, 
Olivier Blanchard, a revisão se deve ao fato de que alguns indicadores recentes de atividade 
vieram mais fracos do que o esperado em abril, quando foi divulgado o World 
EconomicOutlook, em Washington. 
 
Blanchard acrescentou que a nova estimativa de crescimento da economia brasileira também 
prevê que a política monetária terá de ser um pouco mais apertada. "Isso vai resultar num 
crescimento mais fraco, e é uma das principais razões da revisão", afirmou. Sobre a inflação 
no País, o economista-chefe do FMI não mostrou grande preocupação, e previu que o IPCA irá 
retornar ao centro da meta, de 4,5%, em 2012. "Poderia ser um problema, mas o Banco 
Central está bem ciente disso." 
 
Questionado sobre alertas recentes feitos por economistas de mercado, como Nouriel Roubini, 
a respeito da possibilidade de um hard landing (pouso duro) da economia chinesa, Blanchard 
disse que sempre há alertas desse tipo sobre a China que acabam não se confirmando. "É 



claro que pode ocorrer, e poderia ocorrer no futuro, mas não achamos que isso vá acontecer 
porque as autoridades chinesas já pisaram no freio muito fortemente." 
 
Blanchard reconheceu que existe a possibilidade de os preços dos imóveis estarem muito 
elevados em alguns lugares da China, mas avalia que, mesmo que eles caiam muito, não 
haverá efeitos semelhantes à crise dos EUA. 'As pessoas não têm hipotecas na China. Alguns 
bancos poderão ter problemas, mas o Estado pro -vavelmente irá ajudá-los a se capitalizar. 
Portanto, estamos bastante otimistas com a China", garantiu o economista. Para este ano, 
Blanchard prevê expansão de 9,6% da economia chinesa, se-guida de 9,5% em 2012. 
 
O FMI prevê um avanço "robusto" do crescimento da América Latina e do Caribe, que deve 
superar 4,6% em 2011 e 4,1% no próximo ano. O FMI, no entanto, alerta para o risco de 
superaquecimento na região. "A expansão tem sido mais forte na América do Sul, onde os 
preços altos de com-modities e as boas condições de financiamento externo estão alimentando 
a demanda doméstica", afirma o relatório. 
 
No caso dos mercados emergentes, a aceleração da demanda, com maior consumo de 
alimentos e combustíveis, está pressionando os índices de preços para cima. As altas, alerta o 
FMI, estão aumentando o desafio de governos para conter a inflação e prote-ger os cidadãos 
mais pobres. 
 
De acordo com o FMI, o Produto Interno Bruto (PIB) americano deve crescer 2,5% em 2011, 
abaixo dos 2,8% estimados antes. Em 2012, a economia americana deve acelerar levemente 
para 2,7% de expansão, também abaixo da projeção de 2,9%. A revisão, afirmou Blanchard, 
deve-se ao fato de os números terem piorado em alguns países grandes. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A1 e A3. 


