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                 Conceito – Âncoras Nominais e Metas de Inflação no Brasil 

A combinação explosiva entre inflação e recessão verificada em nível mundial durante 

os anos 70 motivou um interesse crescente em entender a dinâmica dos processos 

inflacionários, suas origens e particularidades.  Surgiram várias teorias para combater a 

inflação sendo especialmente importante aquela que pressupõe o uso da chamada 

âncora nominal. 

Âncoras nominais são, basicamente, restrições que se impõem sobre a política 

monetária de modo a “amarrar” o nível de preços a um valor específico, com o 

propósito de evitar que o banco central atue de forma errática ou irresponsável, 

condições estas que poderiam levar à inflação e a todas as conseqüências perniciosas 

que ela cria. 

Em palavras mais simples: O BACEN pode fazer política monetária tanto restritiva 

(redução da oferta de moeda) quanto expansionista (expansão da oferta de moeda). Caso 

ele não tenha uma amarra (ancora) poderá, por exemplo, em fim de mandato político 

fazer uma política monetária expansionista para aumentar o produto acima do potencial, 

e como conseqüência aumentar a inflação.  

As âncoras nominais mais utilizadas e conhecidas são os agregados monetários, a taxa 

de câmbio e a metas de inflação. 

A taxa de câmbio como âncora nominal: Neste tipo de âncora nominal a taxa de 

câmbio tem seu valor fixado em relação à moeda de algum país estrangeiro que possui 

histórico de controle inflacionário, buscando-se com isto que a taxa de inflação 

doméstica seja próxima àquela verificada no país detentor da moeda que está servindo 

de âncora. Em alguns tipos de âncoras cambiais é permitido que a taxa de câmbio se 

deprecie dentro de certos limites com o objetivo de anular diferenciais de inflação e/ou 

produtividade que poderiam afetar a taxa de câmbio real. Para que esse regime 

monetário funcione apropriadamente, é preciso que o banco central possua reservas 

significativas da moeda internacional com a qual está fixando a moeda doméstica do 

regime. O Brasil adotou esse sistema de meado de 1994 até o inicio de 1999. 
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Agregados monetários como ancora nominal: Esse sistema de âncora nominal 

pressupõe o uso de agregados monetários (M1, M2, M3, M4) como ancora. O 

funcionamento básico dessa estratégia traduz a crença monetarista de que a melhor 

maneira de conduzir a política monetária, e portanto evitar a inflação, se dá através de 

uma taxa de crescimento constante do agregado monetário escolhido. 

 

A adoção do regime de metas inflacionárias por países como a Nova Zelândia (março de 

1990), Canadá (fevereiro de 1991) e Reino Unido (outubro de 1992) foi uma inovação 

trazida pelos anos 90. De maneira bastante simplificada, pode-se dizer que o apelo 

teórico das “metas de Inflação” reside no fato de que, na medida em que o banco 

central anuncie metas para a inflação e seja efetivamente capaz de mantê-las 

dentro destas metas, começa ele a desfrutar de credibilidade perante a opinião 

pública. Com isso surge uma tendência para que os agentes econômicos passem a usar 

a previsão de inflação anunciada pela autoridade monetária como parâmetro para 

reajuste de contratos, aluguéis e salários. Assim, diminuem as incertezas em relação à 

inflação futura, o que em última instância propicia o aumento da eficiência econômica e 

do bem-estar dos cidadãos. 

 

Este sistema está baseado em cinco pontos principais: 

a) anúncio público de metas de médio prazo para a inflação; 

b) compromisso institucional da autoridade monetária no sentido de que a estabilidade 

de preços seja o principal objetivo da política monetária; 

c) uso de uma estratégia que envolva a análise de toda informação disponível a respeito 

das diversas variáveis econômicas relevantes, e não somente taxa de câmbio ou 

agregados monetários; 

d) a estratégia de política monetária deve ser transparente, o que exige comunicação 

constante com o público a respeito dos planos, objetivos e decisões do banco central; 

e) o banco central deve estar sujeito ao escrutínio público tanto no que se refere ao seu 

modo de ação, quanto no que se refere aos resultados obtidos.  
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Uma das maiores vantagens na adoção de um regime de metas inflacionárias talvez 

esteja no fato de que se reduz sensivelmente a pressão, por parte da classe política, para 

que o banco central pratique políticas monetárias inflacionárias com objetivos eleitorais.   

 

A principal critica na adoção do regime de metas de inflação é que o foco da 

política monetária na obtenção de baixos níveis de inflação exacerba a 

instabilidade do produto, ou seja, o fato de ser o controle inflacionário o principal 

objetivo do banco central em um regime de metas de inflação suscita críticas de 

que este sistema teria poucas considerações a respeito de flutuações no emprego e 

no produto. 

 

No caso do Brasil o decreto que regulamenta a sistemática de metas de inflação é o 

decreto Nº 3.088 DE 21 DE JUNHO DE 1999.  Segue abaixo sua transcrição:  

 

Art. 1º Fica estabelecida, como diretriz para fixação do regime de política monetária, a 

sistemática de "metas para a inflação". 

§ 1o As metas são representadas por variações anuais de índice de preços de ampla 

divulgação. 

§ 2o As metas e os respectivos intervalos de tolerância serão fixados pelo Conselho 

Monetário Nacional - CMN, mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda, 

observando-se que a fixação deverá ocorrer: 

I - para os anos de 1999, 2000 e 2001, até 30 de junho de 1999; e 

II - para os anos de 2002 e seguintes, até 30 de junho de cada segundo ano 

imediatamente anterior. 

Art. 2º Ao Banco Central do Brasil compete executar as políticas necessárias para 

cumprimento das metas fixadas. 

Art. 3º O índice de preços a ser adotado para os fins previstos neste Decreto será 

escolhido pelo CMN, mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda. 

Art. 4º Considera-se que a meta foi cumprida quando a variação acumulada da 

inflação – medida pelo índice de preços referido no artigo anterior, relativa ao 

período de janeiro a dezembro de cada ano calendário - situar-se na faixa do seu 

respectivo intervalo de tolerância. 
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Parágrafo único. Caso a meta não seja cumprida, o Presidente do Banco Central do 

Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento, por meio de carta aberta 

ao Ministro de Estado da Fazenda, que deverá conter: 

I - descrição detalhada das causas do descumprimento; 

II - providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos; e 

III - o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. 

Art. 5º O Banco Central do Brasil divulgará, até o último dia de cada trimestre civil, 

Relatório de Inflação abordando o desempenho do regime de "metas para a inflação", os 

resultados das decisões passadas de política monetária e a avaliação prospectiva da 

inflação. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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                                                   Questões  

 

1. (BNDES – CESGRANRIO- 2009) Há críticas importantes de alguns economistas à 

adoção de uma política de metas inflacionárias a serem cumpridas por Bancos Centrais 

independentes, usando para tal seus instrumentos de política monetária. Apresente 

sucintamente o argumento crítico utilizado por estes economistas. 

 

2. (GESTOR – ESAF – 2003) O Decreto no 3.088, de 21de junho de 1999 estabelece a 

sistematica de "metas para a inflacao" como diretriz para fixacao do regime de politica 

monetaria e da outras providencias. Entre as medidas dentro da sistematica estabelecida, 

destaca-se: 

a) compete exclusivamente ao Ministro do Planejamento executar as politicas 

necessarias para o cumprimento das metas.  

b) as metas serao calculadas a partir de media geometrica dos três principais indices de 

inflacao do pais. 

c) os indices de precos para calculo das metas serao escolhidos pelo Comite de Politica 

Monetaria mediante proposta do presidente do Banco Central. 

d) as metas e os respectivos intervalos de tolerancia serao fixados pelo Conselho 

Monetario Nacional - CMN, mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda. 

e) considera-se que a meta foi cumprida quando a inflação calculada for inferior a 5% 

ao ano. 

 

P.S. Solução no próximo Post de Conceitos. 

Abs e Bons Estudos. 


