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A previsibilidade das ações da autoridade monetária é essencial ao bom funcionamento 
da economia. Quando os agentes econômicos estão convencidos de que o Banco Central 
fará o seu papel, executando uma política monetária consistente e que tenha por objetivo 
perseguir o centro da meta de inflação, a eficiência da política se torna maior e o custo 
para a sociedade, menor. Por isso, cabe ao BC passar as mensagens certas aos mercados 
e aos agentes econômicos. 

Em 2009, quando o mundo vivia os efeitos mais nefastos da enorme crise financeira, o 
Brasil foi saudado como um dos países mais bem equipados para enfrentar as 
dificuldades, pois possuía um mecanismo que permitia ao BC suprir liquidez aos bancos 
sem custo para os contribuintes. 

Os elevados depósitos compulsórios dos bancos no BC, instrumento que antes de 2008 
era considerado um grave defeito brasileiro, passaram a ser vistos como uma virtude. Os 
países que não dispunham desse mecanismo foram obrigados a submeter a seus 
Legislativos pacotes de ajuda às instituições financeiras, com custos elevadíssimos aos 
seus contribuintes e desgaste político ainda maior. 

No Brasil, o BC liberou R$ 100 bilhões aos bancos, dinheiro que estava retido em 
depósitos compulsórios. Na verdade, esta foi a segunda vez que os compulsórios 
contribuíram para salvar o sistema financeiro. Na primeira vez, eles alimentaram o 
famoso Proer com os seus recursos. 

Reunidos na Basileia para analisar a crise e os seus desdobramentos, os presidentes dos 
principais Bancos Centrais do mundo concluíram, entre outras coisas, que as 
autoridades precisavam instituir mecanismos que permitissem, no futuro, na 
eventualidade de novas crises, abastecer o sistema com a liquidez necessária. O 
compulsório sobre os depósitos dos bancos passou a ser visto como uma excelente 
reserva de liquidez, diante da falência da ideia da auto-regulação . 

O BC brasileiro passou, então, a adotar um discurso que identificava o depósito 
compulsório como um instrumento prudencial, de regulação da liquidez do sistema, e 
não um instrumento de política monetária, como foi no passado. Embora essa separação 
seja uma "zona cinzenta", fazia sentido, entre outras razões, porque o sistema de metas 
de inflação não está relacionado com a antiga concepção de combate à inflação por 
meio do controle quantitativo da moeda. O instrumento de controle da inflação no 
regime de meta é a taxa de juro básica, a Selic. 

Na última sexta feira o BC anunciou um pacote de medidas prudenciais para conter a 
expansão descontrolada do crédito ao consumo e evitar o risco de "bolhas". O 



presidente do BC, Henrique Meirelles, admitiu, porém, que a experiência do pós- crise 
sugere que "há uma equivalência importante entre as ações macroprudenciais que 
afetam as condições de crédito e liquidez e as ações convencionais de política 
monetária". 

Após atribuir a interrupção do ciclo de aperto monetário em agosto, inclusive a 
problemas detectados no banco PanAmericano, conforme disse Meirelles em reunião 
com economistas, o mercado começou a rever suas expectativas e precificar o aumento 
dos juros para a reunião do Copom esta semana e não mais para janeiro de 2011. 

Com as medidas prudenciais de sexta-feira - originárias da diretoria de Normas, 
comandada por Alexandre Tombini, indicado para chefiar o BC no governo Dilma 
Rousseff - o Banco Central "comprou tempo" e adiou a elevação da taxa Selic, mas não 
muito. 

Compulsório e taxa Selic são instrumentos complementares e não substitutos. O 
primeiro atua diretamente no crédito e indiretamente na demanda. Os juros tem canais 
de ação mais poderosos, afetam os preços dos ativos em geral e reprimem o aumento da 
demanda agregada, reduzindo as pressões inflacionárias. Há especialistas em política 
monetária que não gostam de uma política monetária de dupla face. Preferem o uso 
direto da taxa básica, por ser um instrumento mais limpo, transparente e que não 
mascara o spread bancário. 

As medidas do BC retiram da economia R$ 61 bilhões, adiam a decisão sobre a Selic 
para o início de 2011 - já com o banco sob o comando de Tombini - e podem até 
diminuir um pouco o tamanho do novo ciclo de elevação da Selic. Os disparos dos juros 
para controlar a inflação, porém, vão depender muito mais do efetivo programa fiscal do 
novo governo do que de medidas prudenciais. 

  
 


