-1PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE HENRIQUE MEIRELLES
ENCERRAMENTO DO IX SEMINÁRIO “METAS PARA INFLAÇÃO”

NO

Senhoras e senhores,
1. Foi uma grande honra para o Banco Central do Brasil promover mais
esta edição do seminário “Metas para Inflação”. Este evento tem
propiciado importante interação entre nossos pesquisadores e seus
colegas em outros bancos centrais e na academia, além de oferecer
espaço para discussões sobre a conjuntura econômica brasileira e
internacional.
2. Os mercados financeiros internacionais experimentaram recentemente
um forte aumento de volatilidade, decorrente do aumento da incerteza,
não facilmente mensurável, relativa à magnitude das dificuldades do
mercado financeiro norte-americano e seu potencial impacto sobre
instituições financeiras e a economia global. Este aumento da incerteza
tem suscitado elevação do grau de controvérsia sobre a continuidade do
ciclo de expansão da economia mundial, do qual a economia brasileira
tem sabido se beneficiar.
3. Pode se dizer que a comunidade dos analistas econômicos, se nutre da
controvérsia e do debate, não apenas sobre conjuntura, mas também
sobre aspectos mais técnicos desta profissão, como ficou ilustrado, mais
uma vez, no evento de hoje. Isto não quer dizer que não existam pontos
de consenso, inclusive sobre o papel, os limites e as possibilidades da
política monetária.
4. Há razoável grau de consenso entre os especialistas¸ e a comunidade
de banqueiros centrais, por exemplo, de que a maior contribuição que a
política monetária pode dar, para assegurar o crescimento com
distribuição de renda, é manter a inflação em níveis consistentes com os
melhores padrões internacionais. Isto permite alongar o horizonte de
planejamento das empresas, ao reduzir os prêmios de risco embutidos
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incentivar o crescimento da capacidade produtiva da economia e, por
outro, estimular o desenvolvimento do mercado de capitais, ajudando
tomadores de recursos, no setor privado e no setor público, a alongarem
suas dívidas. Possivelmente, em função da nossa história de volatilidade
de preços e produto nas últimas décadas, este consenso ainda é
questionado no Brasil. Espero que os benefícios derivados da
experiência de ter uma inflação consistente com a trajetória das metas
definida pelo CMN, hoje evidentes também no Brasil, sejam fator
decisivo para enterrar de uma vez por todas as dúvidas sobre a relação
custo/benefício da estabilidade de preços.
5. É

consensual,

também,

que

a

política

monetária

moderna

é

implementada de forma indireta. Os bancos centrais controlam uma taxa
de juros de curto prazo, a qual, por meio de diversos canais que
constituem o mecanismo de transmissão da política monetária (por
exemplo, das expectativas, das taxas de juros longas, dos preços de
ativos), influencia a atividade econômica e a inflação. O mecanismo de
transmissão

implica

defasagem

temporal

importante,

e

não

necessariamente estável, entre uma alteração da taxa básica de juros e
seu impacto sobre a atividade e a inflação.
6. Apesar de concordarem que a defasagem temporal do mecanismo de
transmissão é prolongada, os analistas divergem, dentro de limites,
quanto à mensuração precisa de tal defasagem, a qual varia também
entre as diversas economias. O Banco da Inglaterra, por exemplo,
estima que somente após cerca de um ano se pode observar o efeito
máximo de um ajuste da taxa de juros básica sobre a atividade
econômica – a defasagem do efeito sobre a inflação seria bem mais
longa, cerca de dois anos. O Riksbank da Suécia assume que uma
mudança na taxa básica de juros tem seu maior impacto sobre a inflação
depois de um ou dois anos. O Banco Central Europeu, por sua vez,
estimou que os impactos de mudanças na taxa de política sobre o PIB
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é ainda mais persistente.
7. A noção de que a defasagem do mecanismo de transmissão é longa
vale também para economias em desenvolvimento. O Banco Central da
Colômbia, por exemplo, estima que a transmissão das decisões de
política sobre a economia ocorre com defasagem entre 12 e 24 meses.
Estimativas para o Chile apontam para um período de 24 meses. No
caso brasileiro, as estimativas variam, mas corroboram a noção de que
o impacto de decisões de política monetária sobre a inflação ocorre com
defasagens de alguns trimestres.
8. Nesse

contexto,

as

decisões

de

política

monetária

têm,

necessariamente, que estar voltadas para o futuro. Daí a importância
atribuída às projeções de inflação, e à ação preventiva, em detrimento
da inflação corrente, no processo decisório dos bancos centrais
modernos. Os bancos centrais em geral se preocupam mais com a
inflação futura do que com a conjuntura imediata, exatamente porque é
sobre a inflação futura que podem ter influência.

Neste contexto a

postura correta é se antecipar aos desenvolvimentos inflacionários, e
não esperar por eles.
9. Um segundo tema importante, sobre o qual também há razoável
concordância dentro da comunidade de bancos centrais, é a estratégia
da condução da política monetária. Isto é, uma vez tendo sido
mandatado para perseguir um objetivo, como irá agir o banco central
para alcançá-lo.
10. Especificamente em nosso caso, as metas para a inflação e os
respectivos intervalos de tolerância são fixadas pelo CMN, enquanto que
ao Banco Central do Brasil, por meio do Copom, compete definir e
implementar a estratégia de política monetária com o objetivo de cumprir
as metas fixadas. Dentro deste arcabouço geral, visando consolidar um
ambiente de estabilidade e previsibilidade, o Comitê tem optado por uma
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estratégia leva em conta as defasagens do mecanismo de transmissão e
tem se mostrado a mais indicada para lidar com a incerteza inerente ao
processo de formulação da política monetária.
11. Cabe ressaltar que a preferência revelada dos bancos centrais tem sido
por estratégias gradualistas, nas quais ajustes das políticas monetárias
são conduzidos de forma incremental. Existem diversas razões para
esta opção.
12. Os choques que recaem sobre a economia tendem a ter certa
persistência, ainda mais quando existem mecanismos formais ou
informais de indexação à inflação passada. Em termos gerais, o próprio
conjunto de informações examinado pelos banqueiros centrais muda de
forma bastante gradual, o que introduz certa persistência nas variáveis
de política.
13. Adicionalmente, há que se considerar que banqueiros centrais tomam
decisões sob incerteza a respeito não apenas da conjuntura econômica,
mas também quanto aos parâmetros de seus modelos. Diante disso, a
atitude mais prudente parece ser, de fato, ajustar as variáveis de política
de forma mais gradual do que seria o caso na presença de completa
certeza sobre a economia e os parâmetros.
14. Bancos centrais devem zelar pela estabilidade do sistema financeiro.
Isto não significa que as autoridades monetárias devem suprimir a
volatilidade, pois esta é inerente ao funcionamento dos mercados, mas
não

devem

adicionar

volatilidade

desnecessariamente.

Consequentemente, bancos centrais tendem a evitar movimentos
abruptos das taxas de juros, os quais podem, em determinadas
circunstâncias, gerar instabilidade nos mercados.
15. Outro importante argumento pelo gradualismo é que movimentos
moderados, mas persistentes, de taxas de juros curtas tendem a
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influenciam a demanda agregada, do que movimentos agressivos, mas
de pouca duração.
16. Movimentos consistentes são mais previsíveis, e portanto facilitam a
coordenação de expectativas dos mercados, empresas e famílias,
contribuindo para uma evolução menos volátil da atividade econômica.
17. Finalmente, cabe notar que em um ambiente de incerteza, o
gradualismo minimiza as chances de que a política monetária tenha que
sofrer reversões abruptas de curso.
18. Os

fundamentos

macroeconômicos

brasileiros

melhoraram

consistentemente nos últimos anos, contribuindo para a redução
progressiva, ainda que não monotônica, na percepção de risco
macroeconômico associada ao país. Especificamente, a trajetória
consistente de desinflação, o excepcional desempenho do balanço de
pagamentos e a manutenção de superávits primários do setor público
em níveis adequados reforçaram a resistência da economia brasileira a
choques.

19. Cabe adicionar que, nos períodos quando a volatilidade e aversão a
riscos e spreads baixos pareciam ser um ambiente permanente para
muitos, houve críticas sérias ao custo de carregamento da reservas,
atualmente próximas a $160 bilhões. Momentos como este demonstram
cabalmente o valor inestimável das reservas.
20. Diversos fatores estão contribuindo para o crescimento da economia,
especialmente a expansão da renda real em conjunto com a
recuperação do investimento, continuidade na trajetória ascendente do
crédito e os efeitos em curso da significativa flexibilização da política
monetária implementada desde setembro de 2005. Esse conjunto de
fatores sugere que a demanda doméstica deverá permanecer como
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sendo, o crescimento da economia brasileira deve mostrar resistência
face uma possível desaceleração da economia global.
21. É evidente que, estando inserido no contexto econômico e financeiro
internacional, o Brasil não está totalmente imune ao que se passa com
seus principais parceiros externos. Mas a economia conta hoje com
melhores fundamentos para lidar com conjunturas internacionais
adversas, essencialmente: menor endividamento externo, mais sólida
posição financeira do Estado e, em especial, maior flexibilidade cambial.
22. Este sólido arcabouço de política econômica nos permite enfrentar mais
este período de turbulência nos mercados com atitude vigilante, mas
serena. Desta forma, o Banco Central do Brasil continuará, dentro do
Regime de Metas, contribuindo de forma importante para a consolidação
de uma trajetória de expansão sustentada de nossa economia, a qual,
por sua vez, ajudará na superação dos problemas sociais que nos
preocupam.
23. Muito obrigado por sua atenção, espero revê-los no seminário de 2008,

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2007.

