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Apresentação

O Relatório de Inflação é uma publicação trimestral do Banco

Central do Brasil, que tem como objetivo avaliar o desempenho do

regime de metas para a inflação e delinear um cenário prospectivo

sobre o comportamento dos preços, explicitando as condições das

economias nacional e internacional que orientaram as decisões do

Comitê de Política Monetária (Copom) com relação à condução da

política monetária.

Este relatório é constituído de seis capítulos: Nível de atividade; Políticas

creditícia, monetária e fiscal; Economia internacional; Setor externo;

Preços; e Perspectivas para a inflação. Com relação ao nível de atividade,

são analisadas a evolução da demanda, oferta e mercado de trabalho.

No capítulo relativo a políticas creditícia, monetária e fiscal, a análise

centra-se no desempenho do crédito e do mercado financeiro, assim

como na execução orçamentária. No capítulo sobre economia

internacional, apresenta-se uma análise do desempenho das principais

economias, procurando identificar as condições que possam influenciar

a economia brasileira, notadamente nas suas relações com o exterior.

Em seguida, o capítulo sobre o setor externo enfoca a evolução das

transações econômicas com o exterior, com ênfase no resultado

comercial e nas condições de financiamento externo. No capítulo

seguinte, a análise sobre o comportamento dos preços focaliza os

resultados obtidos no trimestre em função das decisões de política

monetária e das condições reais da economia que independeram da

ação governamental. Finalmente, analisam-se as perspectivas para a

evolução da inflação.
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Sumário executivo

O cenário econômico apresentou melhoras nos últimos dois meses. Em

resposta à evolução positiva das contas externas e à percepção do

descolamento do prêmio de risco Brasil em relação ao da Argentina, a taxa

de câmbio experimentou rápida apreciação. As projeções para o reajuste

dos preços administrados em 2002 foram revistas para baixo em razão de

menores reajustes da energia elétrica, da liberação do mercado de derivados

de petróleo e das mudanças na tributação do setor que deve implicar em

reduções  de preço. A inclinação projetada da curva de juros reduziu-se

com impacto positivo em termos de crescimento da economia.

O desempenho do PIB no terceiro trimestre evidencia desaceleração e

acomodação do nível de atividade em patamar mais reduzido. Indicadores

setoriais apontam possivelmente para uma suave recuperação. Os efeitos

negativos do cenário internacional desfavorável, da depreciação cambial e

da crise de energia foram, em parte, compensados pelos bons resultados

da safra agrícola e das exportações em alguns setores. O bom desempenho

da agricultura mais que compensou o crescimento negativo da indústria.

Os investimentos continuaram elevados, o que aponta para um aumento da

capacidade de produção futura da economia.

Apesar dos choques que atingiram a economia ao longo de 2001, o PIB

deve crescer cerca de 2,0%. Em 2002, o crescimento esperado é

ligeiramente maior, da ordem de 2,5%, devido sobretudo ao abrandamento

da crise de energia e à recuperação da economia mundial a partir do segundo

semestre. Além disso, a continuidade do ajuste fiscal permitirá acelerar a

trajetória de queda da razão dívida/PIB, contribuindo para o crescimento

econômico com estabilidade.

O desempenho das exportações, notadamente as de commodities, como

soja, carnes e açúcar, foi expressivo e as importações declinaram desde o
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início do segundo semestre, fatores esses que devem contribuir para um

saldo comercial superior a US$2 bilhões em 2001.

A redução dos ingressos referentes às principais fontes de financiamento

do balanço de pagamentos respondeu a um cenário de incertezas delineado

a partir dos eventos de setembro nos Estados Unidos. Recentemente, no

entanto, observou-se a retomada dos fluxos de capitais, principalmente

sob a forma de investimento estrangeiro direto e de desembolsos maiores

que as amortizações. Para 2002, espera-se melhora no resultado das

transações correntes e condições mais favoráveis de financiamento do

Balanço de Pagamentos.

A evolução dos índices de preços nos últimos meses refletiu, principalmente,

o desempenho dos preços livres, influenciado pelo repasse cambial e pela

recomposição de margens. Para os próximos meses, delineiam-se expectativas

favoráveis. Em 2001, a inflação medida pelo IPCA deve atingir 7,4%, situando-

se acima do intervalo de tolerância admitido para esse ano. Para 2002, os

efeitos, via inércia, da inflação elevada do quarto trimestre de 2001, o reajuste

de 5,2% (contribuição de 1,6 p.p.) para o conjunto de preços administrados

e a possibilidade de descompressão de margens de lucro fazem com que as

projeções associadas às hipóteses do cenário básico apontam para uma

inflação de 3,7%. Para 2003, a inflação projetada, a partir da hipótese da

manutenção da taxa de juros constante em 19% a.a. é de 2,5%, sendo a

inflação de preços administrados da ordem de 3,1%.

As expectativas de inflação para 2002 vêm se reduzindo nas últimas semanas

para um nível abaixo de 5,0%. Parte significativa da diferença entre as

projeções do mercado e do Copom é explicada pela trajetória de câmbio

mais depreciada utilizada pelo mercado.

Mantém-se a interpretação do último Relatório, de que, frente aos choques

enfrentados pela economia brasileira ao longo de 2001, a evolução

desfavorável da inflação neste ano e a projeção ligeiramente acima da meta

para 2002 são plenamente justificáveis e compatíveis com o compromisso de

manutenção da estabilidade de preços pelo Banco Central. A política monetária

está sendo eficaz em controlar as pressões de demanda sobre a inflação e a

propagação dos choques de oferta para os demais preços da economia.


