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 Apesar de a inflação ter se desgarrado definitivamente do centro da meta neste ano e de 
ser bastante provável que isso se repita em 2011 nas condições atuais de temperatura e 
pressão, o mercado financeiro acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) 
somente deverá considerar uma eventual elevação da taxa básica de juros em março. Em 
uma aposta mais radical ainda, um número crescente de instituições financeiras 
incorporou em seus cenários a possibilidade de a taxa básica de juros ficar estável ao 
longo de 2011. 

A reavaliação agressiva do comportamento dos juros nos próximos meses começou no 
dia 3, quando o Banco Central (BC) anunciou uma série de medidas "macroprudenciais" 
para reduzir a liquidez e inibir a expansão do crédito. Inicialmente, imaginou-se que o 
BC estava "ganhando tempo" antes de aumentar a taxa básica de juros, que está 
estacionada em 10,75% ao ano desde julho. De fato, na reunião realizada cinco dias 
depois, o Copom manteve a Selic, justificando que as medidas macroprudenciais 
ajudariam a conter a inflação. Analistas calcularam que esse impacto seria equivalente a 
uma alta de 0,5 ponto a 1 ponto percentual da Selic. 

A aposta tornou-se mais arriscada depois que foi divulgada, ontem, a ata da reunião da 
semana passada do Copom. A ata dedica extenso parágrafo para explicar que as 
medidas macroprudenciais não são obsoletas e inócuas como alguns analistas falaram. 
"O Comitê ressalta que há certa equivalência entre ações macroprudenciais e ações 
convencionais de política monetária e que a importância desse vínculo tende a crescer 
com o aprofundamento do mercado de crédito, fenômeno este observado no Brasil nos 
últimos anos", está escrito na ata. Mas os membros do Copom ressalvam que medidas 
macroprudenciais não são "substitutos perfeitos" das ações convencionais de política 
monetária pois "divergem, entre outros aspectos, no alcance nos mecanismos de 
transmissão". E, mais importante, frisa a ata, "o Copom entende que, a depender das 
circunstâncias, ações macroprudenciais podem preceder ações convencionais de política 
monetária". 

Com esses argumentos, o Copom explicou por que precisa de tempo para avaliar o 
impacto das medidas macroprudenciais. Justificou também que os efeitos do ajuste da 
taxa básica de juros, que saiu de 8,75% em março para 10,75% em julho, "ainda não 
foram integralmente transmitidos à dinâmica dos preços". 

Como a primeira reunião do Copom do novo governo está realmente próxima, será em 
18 e 19 de janeiro, não haverá tempo até lá para se dimensionar o efeito das medidas 
macroprudenciais. Deverá, portanto, ficar para o encontro seguinte, em 1 e 2 de março, 
a discussão da necessidade de uma ação convencional de política monetária, como diz o 
Copom, ou seja, de uma elevação dos juros. 

Isso não significa que o cenário é róseo. Em uma das atas mais pessimistas do ano, o 



Copom, com sua linguagem oblíqua, reconheceu, pela primeira vez, que a meta central 
de inflação não será atingida neste ano: "O Comitê identifica riscos à concretização de 
um cenário em que a inflação convirja tempestivamente para o valor central da meta". 
Como a própria ata informa, o IPCA acumulado em onze meses está em 5,25%, acima 
dos 4,25% do centro da meta. O índice previsto para 2011 também está acima e só 
converge para a meta no terceiro trimestre de 2012. Como viabilizar o desejo expresso 
pelo próprio presidente Lula de reduzir a meta de inflação para o próximo ano é uma 
incógnita. 

Na avaliação do Copom, são os preços livres, especialmente alimentos e bebidas, que 
estão puxando a inflação, além do aumento da massa salarial e do crédito. 

O Copom continua contando com a política fiscal e "parafiscal" para a confirmação de 
seu cenário. Mas reduziu suas expectativas em relação a esse ponto. O Copom espera 
agora um superávit primário de 3,1% neste ano e não mais os 3,3% anteriores, mas leva 
em conta que o índice pode cair 0,9 ponto, para 2,2% com as implicações do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e sendo 0,44% de restos a pagar de 2009. O 
superávit voltaria a 3% em 2011 e a 3,1% só em 2012. 

Para piorar o cenário, já não se conta mais com a ajuda do mercado internacional para 
baixar a inflação interna. "Recuou a possibilidade de influência desinflacionária do 
ambiente externo", diz a ata, por causa da preocupação com as dívidas soberanas de 
países europeus, pressões inflacionárias em economias relevantes, como a China, e 
arrefecimento da atividade em outras, como os Estados Unidos. 

  
 


