
1
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Agentes internacionais mostram 
preocupação com a inflação e com a 
perda de competitividade decorrente 
da taxa de câmbio valorizada
A terceira edição do Monitor da Percepção Internacional do Brasil (MPI-BR) 
revelou uma sensível piora nas expectativas inflacionárias para os próximos  
12 meses. Mais da metade dos agentes internacionais consultados esperam uma 
taxa de inflação próxima a 5,5% – acima, portanto, da meta oficial determinada 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 4,5%.

As expectativas em relação à evolução do produto interno bruto (PIB), das 
condições gerais de crédito e do acesso da população a bens de consumo também 
se deterioraram em relação à pesquisa anterior. Isto sugere que os agentes já 
incorporaram em suas projeções os prováveis efeitos das medidas fiscais, creditícias 
e monetárias anunciadas recentemente sobre o nível de atividade da economia.

A provável desaceleração no ritmo de crescimento da economia, somada à dete-
rioração nas expectativas inflacionárias, parece ter influenciado a percepção dos 
agentes internacionais em relação à evolução dos indicadores de desigualdade 
de renda e de pobreza, que apresentaram considerável redução em comparação 
com a pesquisa realizada em outubro de 2010.

Por seu turno, a percepção do nível de violência no Brasil apresentou uma 
trajetória favorável em relação à última enquete. Embora o indicador perma-
neça no campo negativo (-5), 45% dos respondentes declararam que o nível 
de violência não se alterou nos últimos 12 meses, enquanto pouco mais de um 
quinto chegou mesmo a reportar percepção de uma ligeira queda neste nível. 

Além do questionário-padrão, esta edição do Monitor contou com uma 
enquete suplementar relacionada à taxa de câmbio e às contas externas do país. 
Quando perguntados se déficits em transações correntes equivalentes a 2,3% 
do PIB – como o apresentado pelo Brasil em 2010 – são sustentáveis, 24% dos 
agentes consultados responderam negativamente. Dos demais, dois quintos 
(31% dos respondentes) indicaram que são sustentáveis e não oferecem risco 
para o crescimento econômico futuro. E três quintos (45% dos respondentes) 
acreditam que são sustentáveis, mas colocam em risco o crescimento devido ao 
aumento da dependência da entrada de capitais externos.

Indagados a respeito da tendência de valorização do real observada desde meados 
de 2009 – a despeito da deterioração do saldo em transações correntes –,   
38% dos respondentes afirmaram que o governo brasileiro tem demorado a 
intervir, apesar de as medidas tomadas terem sido corretas e suficientes para 
deter a excessiva valorização do real. Para outros 21%, que também consideram 
que o governo tem sido lento, as medidas até agora implementadas foram 
insuficientes para sustar a excessiva valorização do real. Em sentido oposto, 41% 
dos respondentes avaliam que o governo tem agido no tempo certo, embora 
três quartos destes acreditem que sejam insuficientes as medidas anunciadas até 
o momento para evitar uma apreciação demasiada da taxa de câmbio. A opção 
pela não intervenção, ou seja, a adoção de uma política de livre flutuação, não 
foi escolhida por nenhum dos respondentes.

Em relação à afirmação de que está em curso uma “guerra cambial”, com diversos 
países manipulando suas taxas de câmbio de forma a estimular suas economias e 
tornarem-se mais competitivos, 68% dos respondentes mostraram-se de acordo, 
enquanto 32% tomaram tal afirmação como improcedente. Finalmente, quando 
perguntados se a manipulação da taxa de câmbio, caso seja claramente eviden-
ciada, deve ser objeto de queixas formais à Organização Mundial do Comércio 
(OMC) por parte dos países que se julguem prejudicados por esta prática, 86% 
dos respondentes manifestaram-se a favor, enquanto 14% discordaram.
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Metodologia: O Monitor da Percepção Internacional do Brasil (MPI-BR), desenvolvido pelo Ipea, tem como objetivo ser uma pesquisa qualitativa sintética capaz de captar 
a evolução da avaliação de entidades internacionais com atuação ou representação no Brasil acerca das realidades econômica, social, política e institucional do país. 
O universo dos respondentes é composto por representações de governos — por meio de suas embaixadas ou consulados —, câmaras de comércio, empresas com 
controle estrangeiro e organizações multilaterais. O Monitor é calculado trimestralmente, com base em um questionário preenchido eletronicamente pelos respondentes 
cadastrados. Este questionário é constituído por 15 perguntas objetivas, cujas respostas são classificadas em uma de cinco possíveis categorias, às quais são atribuídas as 
seguintes pontuações: muito otimista/favorável (+100 pontos); moderadamente otimista/favorável (+50 pontos); neutra (0 ponto); moderadamente pessimista/desfavorável  
(-50 pontos); muito pessimista/desfavorável  (-100 pontos). Para cada pergunta do questionário calcula-se um índice parcial, obtido por meio da média dos pontos relativos 
às respostas recebidas. Finalmente, são calculados três índices temáticos, relativos às dimensões econômica, político-institucional e social, obtidos por meio da média simples 
das perguntas relativas a cada tema. O período de coleta de informações desta edição foi de 7 até 22 de fevereiro de 2011, e foram consultadas 170 entidades.

Número da pergunta

Fevereiro 
 2011

Out. 
2010

Respostas mais próximas

Valor
 Desvio- 
padrão

Valor  (“Média”)  Moda

1
Nos próximos 12 meses, o produto interno bruto (PIB) 
brasileiro:

40,0 25 59
crescerá entre  

3,6% e 6,0% (+50)
crescerá entre  

3,6% e 6,0% (+50)

2 Nos próximos 12 meses, a taxa de inflação ficará: -10 52 21
próxima de  
5,5% (0)

próxima de  
5,5% (0)

3
Nos próximos 12 meses, as condições gerais de 
crédito, em termos de volume ofertado, prazos e 
taxas de juros:

-7 46 14
serão iguais às  

atuais (0)
serão iguais às 

 atuais (0)

4
Nos próximos 12 meses, os níveis de acesso da 
população a bens de consumo serão:

1 44 36 iguais aos atuais (0) iguais aos atuais (0)

5
Considerando-se o ranking dos países que mais 
recebem investimentos estrangeiros diretos no 
mundo, nos próximos 12 meses, o Brasil estará:

38 56 33
entre o 4 º e o 5 º  
colocado (+50)

entre o 4 º e o 5 º 
colocado (+50)

6
Nos últimos 12 meses, a qualidade da infraestrutura 
de transporte (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos 
etc), comunicações e energia:

-12 56 0
não sofreu alteração 

 perceptível (0)
não sofreu alteração 

 perceptível (0)

7
Nos últimos 12 meses, a influência do Brasil em 
instituições multilaterais, como a ONU, o FMI e a OMC:

14 48 38
não sofreu alteração  

perceptível (0)
aumentou  

modestamente (+50)

8
Nos últimos 12 meses, a influência política do Brasil 
na América Latina:

16 33 36
não sofreu alteração  

perceptível (0)
não sofreu alteração  

perceptível (0)

9 Nos últimos 12 meses, a segurança jurídica no Brasil: -3 23 -14
não sofreu alteração  

perceptível (0)
não sofreu alteração  

perceptível (0)

10
Nos últimos 12 meses, a condução da política econômica 
(políticas monetária, cambial, fiscal e tributária):

12 59 9
não teve influência 
significativa sobre a 

economia (0)

foi ligeiramente 
desfavorável ao  

crescimento econômico 
com estabilidade (-50)

11
Nos últimos 12 meses, o grau de atendimento das 
necessidades da população pelas políticas sociais 
(educação, saúde, habitação, combate à pobreza etc.):

21 47 22 não se alterou (0)
aumentou  

ligeiramente (+50)

12
Considerando-se o processo de tomada de decisão por 
parte das empresas dispostas em investir no Brasil, o 
ambiente político atual exerce uma influência:

33 47 26
ligeiramente  

positiva (+50)
ligeiramente  

positiva (+50)

13
Nos próximos 12 meses, a desigualdade de renda  
no Brasil:

17 31 38
não terá 

 alteração (0)
não terá  

alteração (0)

14
Nos próximos 12 meses, o percentual da população 
vivendo em condições de pobreza:

26 32 43
diminuirá 

 ligeiramente (+50)
diminuirá  

ligeiramente (+50)

15 Nos últimos 12 meses, o nível de violência no Brasil: -5 46 -36 não se alterou (0) não se alterou (0)


