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Até agora a política de metas da inflação deu resultados satisfatórios, embora se possa 
considerar que, caso se busque um nível de inflação mais próximo ao dos países do 
Primeiro Mundo, a meta mereceria um ajuste para baixo. 

Acontece que tanto Dilma Rousseff quanto o ministro da Fazenda que ela manteve no 
cargo, além da meta de inflação, pretendem uma outra: a da taxa real de juros. 

Ora, a convivência dessas duas metas é incompatível, pois a de inflação exige que as 
autoridades monetárias possam fixar uma taxa de juros que permita atingir o nível 
escolhido pelo Conselho Monetário Nacional, com liberdade de pequena variação de um 
ponto a mais ou um ponto a menos. Isso significa que o Comitê de Política Monetária 
deve ter plena liberdade para fixar a taxa Selic, que hoje está em 10,75% e, segundo a 
visão do mercado, deverá terminar nesse nível neste ano, podendo subir para 12% no 
final do próximo ano. 

Levando em conta as previsões do mercado para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) no final dos exercícios, a inflação real ficaria em 5,17% 
neste ano e em 6,85% em 2011. 

Ora, o governo quer chegar o mais rapidamente possível a uma taxa real de juros de 2% 
ao ano, nível que se constata, em média, entre os países do Primeiro Mundo. Não se 
pode negar a vantagem que os juros nesse nível representariam para a economia do País. 
Porém, em face das consequências das medidas tomadas pelo governo neste ano, esse 
objetivo somente poderá ser alcançado com uma política monetária altamente austera e 
totalmente incompatível com a meta de juro real visada pelo governo. 

Não há duvida de que a atual retomada da inflação está exigindo uma elevação da taxa 
Selic, a menos que o governo apresente um resultado fiscal superavitário em termos 
nominais, o que no contexto atual nos parece uma miragem. Enquanto os gastos do 
governo estiverem criando um excesso de liquidez, como estão, caberá ao Banco 
Central atuar para neutralizar parte desse excesso. 

Pode-se admitir que a política monetária procure outros instrumentos, além da elevação 
da taxa Selic - o aumento dos depósitos compulsórios dos bancos, por exemplo. Mas 
nenhum artifício permitirá afastar o aumento da taxa de juro real. 

Cabe ao governo tomar ciência de que uma redução consistente da taxa real de juros 
depende, essencialmente, da sua atuação na redução dos gastos correntes e de um 
aumento da poupança pública para financiar investimentos. 
 


