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O primeiro cenário macroeconômico projetado para este ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, revela deterioração das expectativas em 
relação à inflação. Em novembro, o Ipea projetava inflação de 9% pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) para 2003; hoje, esta projeção está em 12,6%, bem acima da 
meta de 8,5% estabelecida pelo Governo.  
 
Apesar da perspectiva de alta ao longo do ano, a inflação deverá cair no curto prazo (março e 
abril), de acordo com os técnicos do Ipea, em função da queda de preços dos produtos agrícolas 
por razões sazonais. As pressões inflacionárias, segundo esta análise, virão das demandas por 
aumentos de salários e de preços de produtos exportáveis, bem como dos aumentos das tarifas 
de serviços públicos.  
 
Já a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) - que havia sido informalmente 
elevada para 2% em janeiro - voltou à taxa de 1,8%, calculada formalmente pelo Ipea no último 
boletim conjuntural divulgado em novembro. Ou seja, um ponto percentual inferior à previsão do 
Ministério do Planejamento (2,8%). 
 
Embora considerando "difícil antecipar o que vai acontecer com a atividade econômica", o 
coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural (GAC) do Ipea, Paulo Levy, avalia que "a 
produção deve se manter em patamares elevados em função da demanda externa". Os 
indicadores de consumo interno, segundo ele, revelam estabilidade.  
 
Os técnicos do Ipea estimam que a agropecuária deverá manter o dinamismo, crescendo 3,3%. 
Para a indústria geral é esperado crescimento de 2,6% com destaque para os segmentos mais 
voltados para exportação. A indústria de transformação, segundo esta análise, deverá crescer 
1,8% em 2003 e a extrativa mineral, 7,9%.  
 
O setor de serviços, de acordo com as projeções do Ipea, deverá crescer 1,1% este ano e a 
construção civil, 1,5%. É esperada também expansão de 4,6% nos Serviços Industriais de 
Utilidade Pública (energia elétrica e saneamento). Os investimentos, de modo geral, devem 
crescer 1,5% este ano, segundo os técnicos do Ipea, sustentados, principalmente, pela 
recuperação, ainda que moderada, da construção civil e pela necessidade de expansão da 
capacidade produtiva nos setores exportadores.  
 
A taxa de juros básica da economia (Selic) deverá permanecer no atual patamar até meados do 
ano, quando poderá retroceder gradualmente, chegando a 23% em dezembro, avaliam os 
analistas do Ipea. Assim, a taxa média anual projetada é de 25,2%. A taxa de câmbio, de acordo 
com esta análise, deve permanecer em R$ 3,50, próxima, portanto, do atual patamar (R$ 3,47 no 
fechamento de ontem).  
 
Os técnicos do Ipea projetam superávit de US$ 16,2 bilhões na balança comercial este ano, com 
as exportações expandindo-se 14% e as importações, 11,5%. Essas projeções têm como 
ponderação o valor de US$ 33 para o preço do barril de petróleo no mercado internacional até o 
final do primeiro semestre, recuando para US$ 30 até o final do ano.  
 
Déficit de US$ 4,9 bilhões no balanço de pagamentos  
 
A estimativa do Ipea é de que o balanço de pagamentos (contas externas) do País acumule déficit 
de US$ 4,9 bilhões este ano, inferior, portanto, aos US$ 7,8 bilhões registrados em 2002. A queda 
seria fruto de ajustes nas contas externas brasileiras realizados a partir de meados de 2001, bem 
como da obtenção de superávits comerciais crescentes.  
 



A perspectiva de guerra, entretanto, torna o cenário incerto, como afirmam os estudiosos do Ipea. 
Eles observam que, caso o Banco Central, considerando a transitoriedade do problema, opte por 
absorver as pressões cambiais decorrentes do aumento das adversidades externas, os efeitos 
sobre o PIB e a inflação serão pequenos. Esta opção, que, eventualmente, implicaria em perda de 
reservas internacionais, segundo esta análise, poderá ser escolhida, considerando o suporte 
oferecido pelo acordo com o FMI.  
 
De modo geral, as projeções do Ipea apontam para um cenário econômico incerto dividido entre a 
opção por uma política monetária contracionista para conter a inflação e a necessidade de 
crescimento e geração de emprego. "Para crescer é preciso aumentar a capacidade produtiva e, 
para isto, é preciso aumentar o investimento, mas, a estrutura atual exige contração", afirma 
Levy, observando que a opção é entre inflação baixa e crescimento e ponderando que, neste 
momento, o melhor é optar por inflação baixa.  
 
Especialista diz que petróleo poderá chegar a US$ 39  
 
O preço do barril do petróleo pode chegar a US$ 39 no terceiro trimestre deste ano, 80% acima 
do patamar do último trimestre do ano passado, caso a guerra contra o Iraque seja longa e tenha 
desdobramentos maiores na região.  
 
A projeção é do especialista Robert Kaufmann, com base numa cesta de diferentes tipos de óleos, 
e foi divulgada ontem junto com o boletim de conjuntura do Ipea.  
 
O economista, do centro para estudos de energia e meio ambiente da Universidade de Boston, 
argumenta que a evolução dos preços vai depender da duração do conflito.  
 
No cenário mais grave, chamado de "preço alto", depois de bater US$ 39, o preço do barril cairia 
"apenas levemente" no quarto trimestre do ano que vem. Neste cenário, a proximidade dos 
combates afetaria a produção no Kuwait e os baixos níveis de estoque dos Estados Unidos 
permaneceriam nos meses seguintes ao conflito, até o segundo semestre de 2004.  
 
O cenário básico previsto é mais brando. O preço do barril evoluiria até US$ 30,9 no segundo 
trimestre e cairia nos trimestres seguintes para algo entre US$ 26,8 e US$ 25,2, cotação do 
último trimestre de 2004.  
 
Nas projeções, o preço do barril do petróleo do tipo brent ficaria em US$ 33,4 no primeiro e 
segundo trimestres deste ano, caindo em seguida e fechando o quarto trimestre em US$ 31,4. O 
cenário foi qualificado como de "preço baixo", compatível com uma guerra curta. (AE) 
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