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PolíOca	  

•  O	  mais	  importante	  é	  a	  defesa	  do	  direito	  políOco	  
do	  cidadão	  de	  votar,	  ser	  votado,	  e	  	  
eleger	  o	  programa	  socioeconômico	  estratégico	  
para	  o	  País	  de	  maneira	  autônoma.	  	  

•  O	  projeto	  vencedor	  da	  eleição	  não	  pode	  ser	  
usurpado	  por	  um	  Quarto	  Poder	  não	  eleito,	  
composto	  arbitrariamente	  por	  tecnocratas	  de	  
uma	  linha	  de	  pensamento	  econômico	  oposta.	  
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AnOcorporaOvismo	  
•  Cabe	  evitar	  o	  corporaOvismo	  dos	  funcionários	  
do	  Banco	  Central.	  	  

•  Eles	  não	  podem	  ser	  servidores	  públicos	  
autônomos	  sem	  prestar	  contas	  e	  voltados	  para	  
seus	  próprios	  interesses	  par<culares.	  

•  Contra	  autonomia	  financeira	  do	  Banco	  Central	  
do	  Brasil	  inclusive	  para	  decisões	  de	  contratação	  
e	  remuneração	  de	  servidores	  públicos.	  
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Em	  Defesa	  dos	  Poderes	  Eleitos	  
•  É	  essencial	  para	  a	  manutenção	  da	  democracia	  que	  	  
o	  Estado	  seja	  dividido	  em	  apenas	  três	  poderes:	  	  
o	  Legisla'vo,	  o	  Execu'vo	  e	  o	  Judiciário.	  	  

•  Em	  regime	  democráOco,	  os	  representantes	  do	  povo	  são	  
eleitos	  para	  legislar	  e	  fiscalizar,	  assim	  como	  é	  eleito	  o(a)	  
presidente(a)	  da	  República	  com	  base	  em	  um	  programa.	  	  

•  Não	  há	  como	  comparar	  as	  exigências	  das	  carreiras	  dos	  
magistrados	  do	  Poder	  Judiciário	  com	  as	  das	  carreiras	  de	  
economistas	  que	  compõem	  o	  COPOM	  –	  Comitê	  de	  
Polí'ca	  Monetária.	  	   7	  



Escolha	  da	  Diretoria	  
•  O	  verdadeiro	  objeOvo	  dos	  assessores	  
econômicos	  que	  fazem	  a	  cabeça	  para	  uma	  
candidata	  defender	  o	  anacronismo	  dessa	  
independência	  é	  escolher	  colegas	  de	  	  
pensamento	  econômico	  ultraliberal	  	  
para	  dominar	  esse	  Quarto	  Poder.	  	  

•  Mandatos	  fixos	  não	  coincidentes	  extrapolariam	  	  
o	  poder	  de	  uma	  tecnocracia	  adversária	  de	  novo	  
programa	  de	  presidente	  eleito.	  
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Viés	  da	  Validação	  Ilusória	  	  
•  Os	  membros	  de	  sua	  Diretoria	  buscariam	  só	  dados	  	  
que	  corroborassem	  suas	  projeções	  como	  fosse	  	  
um	  pensamento	  único	  cole<vo.	  	  

•  Sem	  pluralismo,	  falariam	  só	  com	  analistas	  	  
que	  pensam	  da	  mesma	  maneira,	  selecionariam	  	  
apenas	  informações	  que	  apoiassem	  sua	  decisão.	  	  

•  O	  correto	  seria	  ter	  contatos	  com	  pessoas	  com	  
pensamentos	  disOntos	  ou	  fontes	  que	  quesOonassem	  
suas	  hipóteses,	  fazendo-‐os	  refle'r,	  procurar	  por	  pontos	  
que	  não	  seriam	  capazes	  de	  prever.	   9	  



Rejeição	  da	  Tecnocracia	  	  
•  Democracia	  é	  governo	  no	  qual	  o	  povo,	  direta	  ou	  indiretamente,	  

toma	  as	  decisões	  importantes	  a	  respeito	  das	  polí<cas	  públicas,	  
não	  de	  forma	  ocasional	  ou	  circunstancial,	  mas	  segundo	  	  
princípios	  permanentes	  de	  legalidade	  e/ou	  ins<tucionalidade.	  	  

•  Não	  se	  confunde	  com	  Tecnocracia:	  
o	  sistema	  de	  organização	  polí'ca	  e	  social	  	  
fundado	  na	  supremacia	  dos	  técnicos,	  e/ou	  com	  	  

•  Meritocracia:	  quando	  há	  predomínio	  social	  daqueles	  que	  
supostamente	  têm	  mais	  méritos	  intelectuais	  	  
segundo	  o	  julgamento	  com	  o	  viés	  de	  auto	  validação	  	  
de	  seus	  próprios	  pares	  de	  pensamento	  similar.	  	  

•  Independência	  do	  Banco	  Central	  é	  um	  Golpe	  Tecnocrata!	   10	  



História	  da	  Cidadania	  Brasileira	  
•  Ser	  cidadão	  brasileiro	  representou	  conquistar	  direitos	  civis,	  como	  ter	  	  

direito	  à	  vida,	  à	  liberdade,	  à	  propriedade,	  à	  igualdade	  perante	  à	  lei,	  	  
com	  um	  século	  de	  atraso,	  apenas	  com	  a	  ex<nção	  da	  escravidão	  e	  	  
a	  proclamação	  da	  República,	  em	  1888-‐89,	  em	  relação	  às	  	  
conquistas	  inglesas,	  norte-‐americanas	  e	  francesas	  no	  	  Século	  XVII-‐XVIII.	  	  

•  Somente	  um	  século	  depois,	  com	  a	  Cons'tuinte	  de	  1988,	  	  
após	  1/3	  do	  período	  republicano	  com	  ditaduras	  tecnocrá<cas,	  
conquistamos	  direitos	  políOcos:	  eleger	  a	  direção	  da	  sociedade,	  votar,	  ser	  
votado,	  associar-‐se	  em	  sindicatos	  e	  par<dos,	  liberdade	  de	  expressão,	  etc.	  	  

•  No	  Século	  XXI,	  quando	  começamos	  a	  conquistar	  direitos	  sociais	  	  
à	  educação,	  à	  saúde,	  à	  aposentadoria,	  à	  segurança	  pública,	  etc.,	  e	  
direitos	  econômicos	  ao	  trabalho,	  ao	  salário	  justo,	  a	  uma	  renda	  mínima,	  
acesso	  aos	  bancos,	  etc.,	  não	  podemos	  permiOr	  o	  retorno	  de	  	  
uma	  tecnocracia	  a	  um	  Poder	  não	  eleito.	   11	  



Razão	  Contra	  Descoordenação	  entre	  
Instrumentos	  de	  PolíOca	  Econômica	  	  
•  É	  necessário	  obter	  consistência	  no	  uso	  dos	  dois	  
instrumentos	  de	  polí<ca	  de	  controle	  da	  demanda	  
agregada	  (polí'ca	  fiscal	  e	  polí'ca	  monetária),	  
dois	  regimes	  de	  câmbio	  (estabilizado	  e	  flexível)	  e	  
quatro	  graus	  de	  mobilidade	  de	  capital.	  	  

•  A	  Diretoria	  do	  Banco	  Central	  e	  	  
a	  equipe	  econômica	  do	  Ministério	  da	  Fazenda	  	  
não	  podem	  atuar	  de	  maneira	  descoordenada,	  
uma	  tomando	  decisões	  que	  prejudicam	  a	  outra.	  
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Argumento	  de	  Autoridades	  	  
•  Milton	  Friedman	  afirma	  que	  “a	  proposta	  do	  Banco	  Central	  

independente	  não	  é	  a	  proposta	  monetarista”;	  pois	  é	  contra	  	  
o	  arbítrio	  colocado	  à	  disposição	  da	  diretoria	  de	  Banco	  Central.	  	  

•  Joseph	  SOglitz	  se	  opõe	  à	  autonomia	  dos	  bancos	  centrais	  	  
porque	  existem	  trade-‐offs	  entre	  desemprego	  ou	  inflação,	  	  
portanto,	  essas	  decisões	  exigem	  um	  processo	  polí<co.	  	  

•  “Os	  trabalhadores,	  que	  têm	  muito	  a	  perder	  se	  o	  Banco	  Central	  
persegue	  uma	  polí'ca	  monetária	  excessivamente	  rígida,	  não	  têm	  
um	  lugar	  na	  mesa,	  mas	  os	  renOstas,	  que	  não	  têm	  muito	  a	  perder	  
com	  o	  desemprego,	  são	  'picamente	  bem	  representados”.	  	  

•  “China,	  Índia	  e	  Brasil	  enfrentaram	  com	  mais	  êxito	  	  
que	  diversos	  países	  centrais	  a	  crise	  econômica	  internacional	  
porque	  evitaram	  conceder	  autonomia	  a	  seus	  bancos	  centrais”.	  13	  



Correlação	  Espúria	  	  	  

•  Eventual	  correlação	  entre	  grau	  de	  autonomia	  do	  
Banco	  Central	  e	  baixa	  taxa	  de	  inflação	  significa	  
apenas	  que	  esta	  é	  resultante	  de	  outros	  fatores	  
como:	  	  

1.  abertura	  comercial,	  	  
2.  taxa	  de	  câmbio	  estável,	  	  
3.  finanças	  públicas	  em	  ordem,	  etc.,	  	  
•  existentes	  em	  países	  com	  ou	  sem	  Banco	  Central	  
independente,	  indicando	  espuriedade.	  
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Tropicalização	  Antropofágica	  Miscigenada	  	  

•  Primeira	  lei:	  “independentemente	  dos	  homens	  e	  	  
de	  suas	  intenções,	  sempre	  que	  o	  Banco	  Central	  se	  entrega	  à	  
austeridade	  financeira,	  os	  Bancos	  Públicos	  escancaram	  os	  cofres,	  	  
com	  a	  inevitabilidade	  quase	  de	  uma	  lei	  natural”.	  	  

•  	  Segunda	  lei:	  “o	  comportamento	  dos	  Bancos	  Públicos	  é,	  	  
por	  definição,	  o	  desejado	  pelo	  Governo	  da	  Ocasião,	  	  
seja	  ele	  monetarista,	  seja	  desenvolvimen<sta,	  ou,	  	  
quase	  sempre,	  apenas	  pragmá<co”.	  	  

•  A	  dosagem	  de	  suas	  operações	  é	  instrumento	  básico	  de	  	  
polí'ca	  monetária:	  o	  direcionamento	  setorial	  do	  crédito	  	  
dá-‐lhe	  flexibilidade.	  	  

•  Cada	  país	  tem	  suas	  próprias	  insOtuições	  ou	  costumes:	  não	  são	  
intercambiáveis,	  pois	  são	  construções	  cole<vas	  de	  cada	  povo.	  	  15	  



Anacronismo	  da	  Ideia	  
•  A	  experiência	  brasileira	  de	  estabilização	  inflacionária	  demonstra	  

que	  ter	  Banco	  Central	  independente	  não	  é	  nem	  condição	  
necessária	  nem	  suficiente,	  para	  combater	  a	  inflação.	  	  

•  Para	  o	  sucesso	  dessa	  polí'ca,	  há	  sim	  necessidade	  de	  adotar	  
políOca	  macroeconômica	  abrangente	  e	  coordenada,	  envolvendo	  
polí<ca	  de	  abertura	  comercial,	  polí<ca	  fiscal,	  polí<ca	  de	  rendas,	  
polí<ca	  cambial	  e	  polí<ca	  de	  juros,	  em	  condições	  internacionais	  
propícias	  ao	  acúmulo	  de	  reservas	  internacionais	  e	  	  
à	  sobrevalorização	  da	  taxa	  de	  câmbio.	  	  

•  A	  independência	  do	  Banco	  Central	  também	  não	  consegue	  
controlar	  a	  oferta	  de	  moeda	  endógena,	  ou	  seja,	  a	  remoneOzação	  
determinada	  pela	  nova	  demanda	  por	  moeda	  dos	  agentes	  
econômicos	  nas	  condições	  de	  estabilidade	  inflacionária:	  sempre	  
são	  as	  forças	  de	  mercado	  que	  efe<vam	  a	  oferta	  de	  moeda.	   16	  



Dependência	  em	  Relação	  a	  O	  Mercado	  	  
•  O	  risco	  de	  sua	  autonomia	  absoluta	  em	  relação	  ao	  governo	  é	  	  

seus	  diretores	  tornarem-‐se	  dependentes	  de	  apoio	  de	  O	  Mercado	  
para	  a	  nomeação	  e,	  depois,	  contratação	  após	  a	  demissão	  ou	  	  
a	  aposentadoria	  no	  Banco	  Central.	  

•  Autonomia	  orgânica	  ou	  operacional:	  refere-‐se	  às	  relações	  
ins'tucionais	  entre	  o	  Estado	  e	  o	  Banco	  Central,	  nas	  condições	  
tanto	  de	  nomeação	  dos	  dirigentes	  pelo	  Poder	  Execu<vo	  	  
quanto	  de	  exercício	  de	  suas	  funções	  técnico-‐operacionais.	  

•  Independência	  funcional:	  compreende	  a	  liberdade	  de	  ação	  	  
do	  Banco	  Central,	  na	  definição	  de	  suas	  atribuições	  e	  obje<vos	  	  
em	  matéria	  de	  políOca	  monetária	  e	  cambial	  e	  	  
em	  termos	  de	  obter	  autonomia	  financeira.	   17	  



Visão	  Regulatória	  
a	  hierarquia	  ins'tucional	  que	  condiciona	  
atualmente	  a	  polí'ca	  monetária	  no	  Brasil	  



Banco	  Central	  Europeu	  
•  META	  –	  Administrar	  o	  euro,	  manter	  a	  estabilidade	  de	  
preços,	  pleno	  emprego.	  

•  QUEM	  FISCALIZA	  –	  Parlamento	  e	  Conselho	  Europeus	  

•  NOMEAÇÕES	  	  -‐	  Presidente,	  vice-‐presidente	  e	  diretores	  
indicados	  pelo	  Conselho	  Europeu,	  composto	  por	  chefes	  
de	  Estado	  ou	  governadores	  dos	  Estados	  membros.	  

•  TEMPO	  DE	  MANDATO	  -‐	  	  8	  anos	  não	  renováveis.	  
•  DEMISSÃO	  -‐	  Só	  podem	  ser	  removidos	  em	  casos	  de	  
incapacidade	  ou	  conduta	  seriamente	  inapropriada.	  
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Comissão	  execu'va	  do	  BCE	  
•  Composta	  pelo	  Presidente,	  pelo	  Vice-‐presidente	  e	  quatro	  vogais,	  

nomeados	  de	  comum	  acordo	  pelo	  Conselho	  Europeu,	  com	  base	  
na	  recomendação	  do	  Conselho	  e	  prévia	  consulta	  ao	  Parlamento	  e	  
ao	  Conselho	  do	  Governo,	  entre	  responsáveis	  de	  comprovada	  
experiência	  pessoal	  em	  assuntos	  monetários	  ou	  bancários	  e	  de	  
reconhecido	  pres'gio.	  	  

	  
•  Estabelece	  e	  aplica	  a	  polí<ca	  monetária	  europeia,	  	  

dirige	  as	  operações	  de	  câmbio	  e	  	  
garante	  o	  bom	  funcionamento	  dos	  sistemas	  de	  pagamentos.	  

20	  



Obje'vos	  do	  BCE	  
•  Pôr	  em	  prá'ca	  a	  políOca	  monetária	  em	  conformidade	  com	  as	  

orientações	  e	  decisões	  adoptadas	  pelo	  Conselho	  do	  Governo,	  
transmi'ndo	  instruções	  necessárias	  aos	  bancos	  centrais	  nacionais	  	  

•  O	  BCE	  é	  a	  ins<tuição	  central	  da	  polí<ca	  monetária	  da	  União	  
Econômica	  Monetária	  (UEM),	  e	  o	  centro	  do	  Sistema	  Europeu	  de	  
Bancos	  Centrais	  (SEBC),	  e	  os	  seus	  objeOvos	  são:	  
–  Manter	  a	  estabilidade	  de	  preços	  na	  UEM	  sendo	  totalmente	  independente	  

do	  resto	  das	  ins<tuições	  europeias	  e	  dos	  diferentes	  governos	  nacionais,	  
–  Garan'r	  o	  bom	  funcionamento	  do	  sistema	  de	  pagamentos,	  
–  Administrar	  as	  reservas	  de	  divisas	  que	  os	  países	  membros	  nele	  depositam,	  
–  Colaborar	  com	  as	  autoridades	  de	  cada	  país	  nas	  funções	  de	  supervisão	  

bancária,	  
–  Emi'r	  as	  notas	  de	  euro,	  e	  
–  Estabelecer	  a	  quan<dade	  de	  moedas	  de	  euro	  que	  os	  países	  membros	  

devem	  cunhar	  para	  assegurar	  o	  fornecimento.	   21	  



Banco	  da	  Inglaterra	  
•  META	  -‐	  Controle	  de	  estabilidade	  da	  moeda	  e	  da	  inflação.	  
•  QUEM	  FISCALIZA	  -‐	  	  Tesouro	  Britânico	  e	  Parlamento	  

•  NOMEAÇÃO	  -‐	  Presidente	  escolhido	  por	  edital.	  	  
Sequer	  precisa	  ser	  britânico,	  o	  Ministro	  das	  Finanças	  	  
indica	  o	  nome	  do	  presidente,	  referendado	  pela	  Rainha.	  
Diretores	  são	  indicados	  pelo	  presidente	  do	  Banco	  Central	  

•  TEMPO	  DE	  MANDATO	  –	  Presidente,	  8	  anos;	  	  
dos	  quatro	  vices,	  5	  anos	  renováveis;	  	  
diretores	  do	  comitê	  monetário,	  3	  anos	  renováveis.	  

•  DEMISSÃO	  -‐	  Só	  podem	  ser	  removidos	  em	  casos	  	  de	  
incapacidade	  ou	  conduta	  seriamente	  inapropriada.	   22	  



Banco	  da	  Inglaterra	  
•  Foi	  criado	  em	  1694	  como	  um	  banco	  privado	  e	  por	  muito	  tempo	  

foi,	  em	  grande	  medida,	  controlado	  pela	  família	  Rothschild,	  	  
até	  ser	  estaOzado,	  em	  1º	  de	  março	  de	  1946.	  

•  O	  Banco	  é	  um	  dos	  oito	  bancos	  autorizados	  a	  emi'r	  notas	  
bancárias	  no	  Reino	  Unido,	  mas	  tem	  o	  monopólio	  na	  emissão	  de	  
notas	  na	  Inglaterra	  e	  País	  de	  Gales	  e	  regula	  a	  emissão	  de	  notas	  
por	  bancos	  comerciais	  na	  Escócia	  e	  Irlanda	  do	  Norte;	  tem	  ainda	  	  
o	  monopólio	  na	  emissão	  de	  moedas	  em	  todo	  o	  Reino	  Unido.	  

•  A	  par'r	  de	  maio	  de	  1997,	  tornou-‐se	  autônomo,	  isto	  é,	  adquiriu	  
independência	  operacional	  para	  executar	  a	  polí<ca	  monetária.	  	  

•  Assim,	  compete	  ao	  Banco	  da	  Inglaterra:	  	  
–  fixar	  a	  taxa	  básica	  de	  juros	  do	  Reino	  Unido	  e	  	  
–  zelar	  pela	  estabilidade	  monetária	  e	  financeira	  da	  economia	  britânica.	  
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Banco	  Central	  dos	  Estados	  Unidos	  
•  METAS	  -‐	  	  Máximo	  emprego	  e	  preços	  estáveis.	  
•  QUEM	  FISCALIZA	  -‐	  Departamento	  do	  Tesouro	  dos	  EUA.	  

•  NOMEAÇÕES	  -‐	  O	  presidente,	  o	  vice-‐presidente	  e	  os	  diretores	  são	  
indicados	  pelo	  presidente	  dos	  EUA	  e	  confirmados	  pelo	  Senado.	  

•  TEMPO	  DE	  MANDATO	  -‐	  Cada	  um	  dos	  7	  diretores	  	  tem	  	  mandato	  
completo	  de	  14	  anos;	  o	  presidente	  	  e	  o	  vice-‐presidente	  	  tem	  
mandatos	  de	  4	  anos	  e	  podem	  ser	  reconduzidos.	  

•  DEMISSÃO	  -‐	  O	  presidente	  e	  a	  diretoria	  só	  podem	  ser	  	  
demi<dos	  por	  má	  conduta,	  crimes	  e	  outras	  ofensas	  graves,	  	  
em	  votação	  com	  maioria	  do	  Senado.	  
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Federal	  Reserve	  
•  O	  banco	  central	  norte-‐americano	  tem	  de	  monitorar	  o	  impacto	  de	  

suas	  polí'cas	  no	  resto	  do	  mundo,	  mas	  não	  pode	  agir	  de	  modo	  
contrário	  a	  seu	  mandato,	  que	  é	  garan<r	  a	  estabilidade	  dos	  preços	  
e	  o	  maior	  nível	  possível	  de	  emprego	  nos	  Estados	  Unidos.	  

•  A	  estrutura	  do	  Sistema	  de	  Reserva	  Federal	  é	  composta	  	  
por	  um	  Conselho	  de	  Governadores	  (	  Federal	  Reserve	  Board),	  	  
pelo	  Federal	  Open	  Market	  Commizee	  (FOMC)	  e	  	  
pelos	  doze	  presidentes	  de	  Federal	  Reserve	  Banks	  regionais,	  
localizados	  nas	  maiores	  cidade	  do	  país,	  	  
além	  de	  numerosos	  representantes	  de	  bancos	  privados	  dos	  
Estados	  Unidos	  e	  diversos	  conselhos	  consul'vos.	  	  	  
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Sistema	  de	  Reserva	  Federal	  
•  O	  FOMC	  é	  o	  comitê	  

responsável	  pelo	  
estabelecimento	  da	  	  
polí<ca	  monetária.	  

•  Ele	  é	  formado	  de	  todos	  	  
os	  sete	  membros	  do	  
Conselho	  de	  Governadores	  e	  
pelos	  doze	  presidentes	  dos	  
bancos	  regionais,	  	  
embora	  somente	  cinco	  
presidentes	  de	  banco	  
votem.	  	  

•  O	  Sistema	  de	  Reserva	  
Federal	  tem	  aspectos	  de	  
natureza	  pública	  e	  de	  
natureza	  privada,	  tendo	  
sido	  concebido	  para	  servir	  
tanto	  aos	  interesses	  do	  
público	  em	  geral	  como	  dos	  
banqueiros	  privados.	  	  

•  Disso	  resulta	  uma	  estrutura	  
considerada	  única	  entre	  os	  
bancos	  centrais.	  
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Banco	  Central	  do	  Brasil	  
•  METAS	  -‐	  	  Estabilidade	  da	  moeda	  e	  controle	  da	  inflação	  

•  QUEM	  FISCALIZA	  -‐	  Congresso	  Nacional,	  TCU,	  CGU	  e	  
Secretaria	  Federal	  de	  Controle.	  

•  NOMEAÇÕES	  -‐	  Diretoria	  colegiada	  (presidente	  e	  
diretores)	  nomeados	  pelo	  presidente	  da	  República	  e	  
saba'nados	  no	  Senado.	  

•  TEMPO	  DE	  MANDATO	  -‐	  Não	  é	  fixo.	  	  	  	  	  	  	  
•  DEMISSÃO	  -‐	  O	  presidente	  e	  os	  diretores	  podem	  ser	  
demi'dos.	  	  
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regime	  monetário	  brasileiro	  
•  O	  regime	  vigente	  é	  estabelecido	  não	  por	  um	  norma'vo	  
do	  BCB	  ou	  do	  CMN,	  mas	  pelo	  Decreto	  no	  3.088,	  	  
de	  21	  de	  junho	  de	  1999,	  que	  “estabelece	  a	  sistemá'ca	  
de	  ‘metas	  para	  inflação’	  como	  diretriz	  para	  fixação	  do	  
regime	  de	  políOca	  monetária”.	  	  

•  Portanto,	  é	  um	  ato	  do	  Poder	  ExecuOvo	  que	  determina	  	  
o	  modus	  operandi	  do	  regime	  monetário	  brasileiro.	  

•  Conforme	  estabelecido	  neste	  mesmo	  disposi'vo,	  
compete	  ao	  Conselho	  Monetário	  Nacional	  (CMN)	  a	  
fixação	  das	  metas	  de	  inflação	  e	  intervalos	  de	  tolerância.	  	  28	  



Ministros	  do	  Poder	  Execu'vo:	  determinação	  
dos	  obje<vos	  finais	  da	  polí'ca	  monetária	  

•  Cabe	  ao	  BCB	  a	  implementação	  operacional	  da	  políOca	  
monetária,	  isto	  é,	  a	  execução	  das	  medidas	  necessárias	  
para	  cumprimento	  das	  metas	  fixadas	  pelo	  CMN.	  	  

•  O	  BCB	  é	  responsável,	  portanto,	  por	  definir	  e	  	  
perseguir	  as	  metas	  operacionais	  através	  dos	  
instrumentos	  de	  polí'ca	  monetária	  que	  tem	  à	  mão.	  	  

•  Neste	  quesito,	  o	  BCB	  tem	  autonomia	  para	  u'lizar	  os	  
instrumentos	  que	  melhor	  se	  adequarem	  à	  consecução	  
das	  metas	  operacionais,	  sejam	  operações	  de	  mercado	  
aberto,	  recolhimentos	  compulsórios	  e/ou	  redesconto.	  	  29	  



COPOM	  

•  No	  caso	  brasileiro,	  	  
as	  metas	  operacionais	  
se	  configuram	  
basicamente	  em	  um	  
indicador:	  a	  meta	  para	  	  
a	  taxa	  básica	  de	  juros,	  	  
a	  taxa	  Selic,	  definida	  
pelo	  Comitê	  de	  Polí'ca	  
Monetária	  (Copom).	  

•  O	  Copom	  é	  formado,	  
basicamente,	  	  
pelo	  quadro	  de	  Diretores	  
do	  BCB	  e	  	  
pelo	  seu	  Presidente	  
(Circular	  no	  3.593,	  de	  16	  de	  
maio	  de	  2012,	  do	  BCB).	  
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independência	  do	  BCB	  	  
em	  termos	  regulatórios	  	  

•  Os	  Projetos	  de	  Lei	  do	  Senado	  no	  72,	  de	  2007,	  e	  	  
no	  19,	  de	  2009,	  que	  dispõem	  sobre	  o	  tema,	  estabelecem	  
mandatos	  fixos	  para	  os	  Diretores	  e	  Presidente	  do	  BCB,	  
que	  devem	  ser	  aprovados,	  em	  votação	  secreta,	  pelo	  
Senado	  e	  nomeados	  pelo	  Presidente	  da	  República.	  	  

•  Caso	  este	  decida	  pela	  exoneração	  de	  um	  dos	  
escolhidos,	  deve	  submeter	  ao	  Senado	  uma	  jus<fica<va	  
apropriada	  e,	  observado	  o	  direito	  de	  defesa	  em	  sessão	  
pública,	  fica	  a	  cargo	  desta	  casa	  a	  decisão	  derradeira	  	  
(novamente	  mediante	  votação	  secreta).	  	  
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projetos	  de	  independência	  do	  BCB	  
•  De	  acordo	  com	  esses	  

projetos	  ortodoxos	  de	  
independência	  do	  BCB,	  	  
os	  Ministérios	  da	  Fazenda	  e	  
Planejamento	  ainda	  
con'nuam	  tendo	  poder	  
para	  influenciar	  os	  obje<vos	  
finais	  da	  polí'ca	  monetária	  
e	  determinar,	  em	  função	  de	  
sua	  hierarquia	  superior	  no	  
CMN,	  a	  diretriz	  úl<ma	  das	  
ações	  do	  BCB.	  	  

•  O	  que	  seria	  relevante	  é	  a	  
exOnção	  da	  insOtucionalização	  
da	  sistemáOca	  de	  metas	  para	  
inflação	  através	  da	  revogação	  
do	  Decreto	  no	  3.088/99,	  
deixando	  em	  aberto	  	  
a	  forma	  pela	  qual	  deve	  operar	  	  
a	  polí<ca	  monetária.	  

•  Redefiniria	  o	  papel	  do	  BCB,	  	  
que	  passaria	  a	  ser	  não	  mero	  
executor,	  mas	  formulador,	  
efe'vamente,	  da	  polí'ca	  
monetária.	  	  
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visão	  desenvolvimen'sta	  

•  O	  Projeto	  de	  Lei	  do	  Senado	  no	  477,	  de	  2011,	  busca	  
alterar	  a	  competência	  do	  BCB	  de	  modo	  a	  incluir	  	  
não	  só	  a	  perseguição	  da	  estabilidade	  do	  poder	  de	  
compra	  da	  moeda	  e	  a	  resiliência	  do	  sistema	  financeiro	  
como	  seus	  objeOvos,	  mas	  também	  o	  esamulo	  	  
ao	  crescimento	  econômico	  e	  à	  geração	  de	  empregos.	  	  

•  Entretanto,	  esta	  medida	  poderia	  ter	  eficácia	  limitada,	  
caso	  se	  man'vesse	  a	  sistemá<ca	  de	  metas	  para	  inflação	  
e	  o	  desenho	  ins<tucional	  vigente.	  
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determinante	  em	  úl'ma	  instância	  
•  Mais	  importante	  que	  a	  nomeação	  ou	  validação	  
dos	  nomes	  dos	  Diretores	  e	  Presidente	  do	  BCB	  é	  	  
o	  quesOonamento	  das	  amarras	  insOtucionais	  da	  
políOca	  monetária,	  através	  do	  regime	  de	  metas	  
para	  inflação,	  é	  o	  viés	  ortodoxo	  dos	  Ministros	  da	  
Fazenda	  e	  do	  Planejamento	  na	  determinação	  dos	  
objeOvos	  da	  políOca	  monetária,	  	  
que	  responde	  à	  convenção	  “pró-‐estabilidade”	  
que	  orienta	  a	  polí'ca	  econômica	  no	  país	  	  
desde	  meados	  da	  década	  de	  1990.	  
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Estabilização	  Conjuntural	  
visa	  a	  superação	  em	  curto	  prazo	  de	  	  
problemas	  macroeconômicos	  como:	  	  

inflação,	  	  
desemprego,	  e	  	  

déficit	  do	  balanço	  de	  transações	  correntes.	  
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Antes de 2004:  
taxa de juros real 

flutuava entre 12% 
e 24% aa. 
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R$ 3,96 / US$  
no dia 22/10/2002  Média anual 

Fluxo comercial em 2013: exportação (US$ 242,2 bi) + 
importação (US$ 239,6 bi) = ~1/2 trilhão de dólares 
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Relação entre os  
preços de exportação e  
os preços de importação 
de um país: indica seu 
poder relativo de  
compra externa. 

Importância 
da Economia 
do Petróleo 
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Relação entre  
os preços de exportação e  
os preços de importação  

de um país: indica seu  
poder relativo de  
compra externa. 
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(inclusive plataformas petrolíferas) 



fercos@eco.unicamp.br	  
h;p://fernandonogueiracosta.wordpress.com/	  


