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Prefácio 

Daniel Kahneman é o psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia em 2002 e autor do livro “Rápido e Devagar”. Em coautoria 
com Olivier Sibony e Cass R. Sunstein, publicou recentemente o livro 
“Ruído: Uma Falha no Julgamento Humano” (Rio de Janeiro: Objetiva, 
2021).  

Olivier Sibony é professor de Estratégia & Política Empresarial 
nos programas de MBA da École des Hautes Études Commerciales de 
Paris, onde se formou. É autor de “Você está prestes a cometer um 
erro terrível”.  

Cass R. Sunstein é especialista em Direito Constitucional, 
Políticas Regulatórias e Análise Econômica das Leis. É coautor de 
“Nudge” e “O Custo dos Direitos”, entre outros livros. 

O tema do livro é o erro humano. Viés e ruído — desvio 
sistemático e dispersão aleatória — são componentes diferentes do 
erro. 

Avaliam o possível de dar errado no julgamento humano, 
especialmente nas diversas decisões tomadas em nome das 
organizações. 

Para compreender o erro no julgamento, devemos compreender 
tanto o viés como o ruído. Às vezes, como os coautores mostram, o 
ruído é o problema mais importante.  

Mas, em discussões públicas sobre o erro humano e em 
organizações do mundo todo, ele raras vezes é reconhecido. O viés 
rouba a cena.  

O ruído é um ator secundário, normalmente nos bastidores. O 
tema do viés é debatido em milhares de artigos científicos e dezenas 
de livros populares, mas poucos mencionam o problema do ruído. 
Este livro é a tentativa de a Economia Comportamental restabelecer o 
equilíbrio. 
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Muito interessante é Daniel Kahneman fazer um auto subversão 
de suas ideias em “Ruído”. Antes, o estudo dos vieses heurísticos 
tinha lhe propiciado um Prêmio Nobel. 

Por exemplo, previsões especializadas, como as dos 
economistas, são ruidosas. Analistas profissionais oferecem previsões 
altamente variáveis sobre as vendas de um novo produto, o 
crescimento provável da taxa de desemprego, a probabilidade de 
uma taxa de juro provocar o atingimento de uma meta de inflação – 
e praticamente qualquer outra coisa. Não só eles discordam entre si 
(ortodoxos X heterodoxos), como também discordam de si mesmos 
quando reveem suas previsões.  

Decisões pessoais são ruidosas. Pessoas aos realizarem 
entrevistas de emprego fazem avaliações amplamente diferentes dos 
mesmos candidatos. Análises de desempenho de um mesmo 
funcionário também são altamente variáveis e dependem mais de 
quem faz a avaliação em vez do desempenho de quem está sendo 
avaliado. 

Decisões acerca de finanças são ruidosas. Se um investidor terá 
sua finança pessoal bem-sucedida ou se aguardará a sorte a respeito 
de variações dos valores de mercado de ativos depende em parte de 
quem compõe o Comitê de Política Monetária (COPOM), encarregado 
da fixação da taxa de juro básica de referência.  

Algumas diretorias do Banco Central são bem mais lenientes 
(“suaves”) em lugar de outras. Esses “julgadores” também diferem 
marcadamente em sua avaliação de qual conjuntura econômica 
apresenta maior risco de fuga de capital para o exterior ou de 
reincidência de uma taxa de juro interna disparatada em relação à 
taxa de juro internacional. 

Kahneman, Sibony e Sunstein não fazem interpretação 
econômico-financeira dos ruídos. Eu analisarei aqui os ruídos 
provocados pelas decisões recorrentes do COPOM.  

Recorrente é um adjetivo para qualificar aquilo a voltar 
sistematicamente a acontecer, depois de já ter acontecido 
anteriormente. Consiste na repetição de um episódio previamente 
observado, mas constituindo um padrão por a mente humana 
acostumar com aquele acontecimento periodicamente. 
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No âmbito econômico-financeiro, o recorrente consiste naquele 
investidor capaz de recorrer de uma decisão de fixação de juro. Para 
isso, metaforicamente, essa Pessoa Física deve apresentar um 
recurso para impugnar (invalidar) o resultado inicialmente proferido 
através de uma mudança em seus gastos e no portfólio de riqueza 
financeira. 

O significado de impugnação se refere ao ato ou efeito de 
impugnar, ou seja, de contestar, de refutar, de contrariar, de resistir, 
de opor-se a ele. No caso de taxa de juro ex-ante real negativa, isto 
é, face à expectativa inflacionária, o comum é fugir do carregamento 
de títulos de dívida pública para o investimento em ativos 
especulativos como imóveis, ações ou divisas estrangeiras. 

Por outro lado, quem deseja defender a resposta inicial, dada 
pelo “juiz econômico”, deve apresentar contra-argumentos ao 
argumento dos investidores serem recorrentes em fuga do mercado 
de títulos de dívida pública para o dólar. Em geral, seja via Fundos de 
Renda Fixa, seja via Tesouro Direto, no caso de Pessoa Física, o risco 
soberano é o maior lastro da riqueza financeira. Logo, não há fuga 
para o dólar, exceto em casos extremos de imposição de perdas. 

Sob o ponto de vista medicinal, a palavra “recorrente” costuma 
ser utilizada para se referir àquela doença sempre possível de 
retornar ao seu estágio de origem. Desta forma, os sintomas se 
apresentam de forma cíclica e constante. O diagnóstico e a terapia 
econômico-financeiro são também deveres de ofício dos doutores em 
Economia. 

Etimologicamente, recorrente se originou a partir do 
latim recurrere. Significa “correr para trás”. Uma pergunta-chave 
neste meu estudo será a seguinte. A economia brasileira corre para 
trás, desde a implantação do Regime de Meta de Inflação, em 1999, 
com arbítrio na fixação da taxa de juro em conjunto com o restante 
do tripé com duas outras regras de política econômica: superávit 
primário superavitário e regime de câmbio flexível? 

“Sempre quando observarmos um julgamento humano, 
provavelmente encontraremos ruído. Para melhorar a qualidade do 
julgamento, precisamos superar tanto o ruído como o viés.” 

Este livro está dividido em quatro capítulos.  

https://www.significados.com.br/impugnacao/
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No primeiro, consulto o verbete da Enciclopédia New Palgrave 
sobre Política Monetária para lembrar ao leitor quais foram as 
principais visões a respeito dela na História do Pensamento 
Econômico. Em especial, destaco o debate entre os defensores de 
rules e os de discretion. 

Discricionariedade é a qualidade daquilo dependente da decisão 
de uma autoridade – no caso, Autoridade Monetária – com poder 
discricionário, isto é, capacidade de fazer variações discretas (“subir 
em degraus de escada a taxa de juro”) e não contínuas (“subir em 
rampa”). Também pode se referir à liberdade dada à Administração 
Pública para agir e tomar decisões dentro dos limites da lei. 

O Princípio da Discricionariedade é a opção dada, no âmbito do 
Direito, para ser escolhida uma entre as várias hipóteses previstas 
pela Lei e Constituição sobre determinado assunto. No caso de 
assunto econômico-financeiro, há certos direitos a serem respeitados, 
como o de propriedade privada, consumidores, trabalhistas, etc.  

Entretanto, a louvada Lei de Mercado não é jurídica. É sim 
consensual, ou não, quando surge dissenso social. 

As decisões tomadas sob o poder discricionário da Autoridade 
Monetária também devem seguir alguns critérios específicos. São a 
oportunidade, a conveniência, a justiça, a razoabilidade, a equidade e 
o interesse público. 

O poder da discricionariedade é dado à Administração Pública, 
nomeadamente, para um Banco Central com autonomia relativa. Para 
ela agir livremente, com base nos limites da lei e em defesa da 
ordem econômica pública, deve garantir a autoridade do público, isto 
é, do coletivo social sobre o particular. 

Em âmbito mais abrangente, a discricionariedade corresponde à 
característica daquilo sem restrições. Não há conflito de interesses 
pessoais com a fixação da taxa de juro por pessoas nomeadas para o 
COPOM, seja já com grandes fortunas financeiras pessoais, seja com 
pretensão de voltar a trabalhar em instituições financeiras 
particulares, após seu ciclo profissional (“upgrade” na carreira) como 
Autoridade Monetária? 
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Ela não é descomedida? Não carece de comedimento por ser 
muitas vezes imprudente?  

Se não guarda as conveniências, em determinadas conjunturas 
econômicas instáveis, atua sem compostura. Isto será verificado 
aqui, com dados estatísticos, se o BCB não atuou de maneira 
desrespeitosa e inconveniente para a maioria da sociedade, composta 
por trabalhadores. 

No segundo capítulo, releio o debate entre regras e arbítrio na 
condução da política monetária à luz dos ensinamentos dos analistas 
comportamentais (Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. 
Sunstein) a respeito de vieses, heurísticas e ruídos. Para reduzir o 
ruído ou decidir como e em qual medida o fazer, precisamos 
diferenciar dois modos de regular o comportamento: regras ou 
padrões.  

Organizações de todo tipo com frequência escolhem um dos 
dois ou uma combinação de ambos. No caso, focarei na organização 
do Banco Central, imbuído da condução da política monetária. 

Há necessidade da distinção central entre regras e padrões. 
Isto é importante na orientação dos tecnocratas nomeados (e não 
eleitos) para sua diretoria:  

• regras são feitas para eliminar a discricionariedade por parte de 
quem as aplica;  

• padrões são verificados para conceder tal discricionariedade. 

 No terceiro capítulo, resumo a investigação de Kahneman, 
Sibony e Sunstein a respeito da natureza do julgamento humano e 
examino como medir a precisão e o erro. O julgamento é suscetível 
tanto aos vieses quanto ao ruído.  

Eles descrevem uma surpreendente equivalência nos papéis de 
ambos os tipos de erro. O ruído de ocasião corresponde à 
variabilidade nos julgamentos de um mesmo caso por uma mesma 
pessoa ou um mesmo grupo em diferentes ocasiões.  

Há uma quantidade espantosa de ruído de ocasião nas 
discussões em grupo, por exemplo, um coletivo como o COPOM, 
devido a fatores aparentemente irrelevantes. Por exemplo, quem fala 
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primeiro, provavelmente, o presidente do Banco Central do Brasil 
com poder de nomeação e demissão de discordantes sistemáticos, 
tem a última palavra. 

Outro tipo de julgamento extensamente pesquisado no livro 
“Ruído” é o julgamento preditivo. Examina a vantagem crucial de ter 
(ou não) regras, fórmulas e algoritmos, em vez de arbítrios humanos, 
na execução de previsões. Ao contrário da crença popular, isso tem 
menos a ver com um discernimento superior das regras em lugar da 
ausência de ruído nelas.  

Os coautores discutem também o limite máximo para a 
qualidade do julgamento preditivo — a ignorância objetiva do futuro 
— e como ele conspira com o ruído para restringir a qualidade da 
previsão.  

Abordam, finalmente, uma questão esperada: se o ruído é tão 
onipresente assim, como nunca foi percebido pela mídia 
especializada? 

Quando os coautores se voltam à Psicologia Humana, explicam 
as principais causas do ruído. Elas incluem diferenças interpessoais, 
advindas de uma variedade de fatores, incluindo entre eles:  

• personalidade e estilo cognitivo,  

• var iações id ioss incrát i cas em ponderar d i ferentes 
considerações, 

• diferentes usos das pessoas das mesmíssimas escalas.  

Examinam por qual razão o ser humano não tem consciência do 
ruído e frequentemente não se admira com eventos impossíveis de 
terem sido previstos. O entendimento da razão do futuro ser incerto é 
fundamental para o entendimento holístico com a finalidade de um 
julgamento adequado: ele é resultante de decisões descentralizadas, 
descoordenadas entre si e desinformadas umas das outras, inclusive 
por muitas ainda não terem sido ainda tomadas. 

Daniel Kahneman e demais coautores do livro “Ruído” se 
debruçam sobre a questão prática de como aprimorar o julgamento e 
prevenir erros. O leitor mais interessado nas aplicações práticas da 
redução de ruído pode pular a discussão sobre os desafios da 
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previsão e a psicologia do julgamento e passar diretamente a essa 
parte.  

Pensarei aqui, de maneira análoga, a respeito das tentativas de 
lidar com o ruído nos negócios e no governo. Apresentarei as várias 
técnicas de redução de ruído coligidas sob a denominação higiene da 
decisão.  

Eles propõem um sistema chamado de protocolo de avaliações 
mediadoras. É uma abordagem geral para a avaliação de opções. 
Incorpora diversas práticas centrais da higiene da decisão. Visa gerar 
menos ruído e julgamentos mais confiáveis. 

Qual é o nível certo de ruído? Pode parecer contra intuitivo, 
mas o nível certo não é zero. Em algumas áreas, simplesmente não é 
viável eliminar o ruído. Em outras, fica caro demais. Em outras ainda, 
as tentativas de redução do ruído comprometeriam valores 
importantes mas incompatíveis.  

Por exemplo, a tentativa de eliminar o ruído poderia solapar a 
moral coletiva. Passaria a sensação de as pessoas estarem sendo 
tratadas como engrenagens em uma máquina ou mecanismo 
econômico com controle centralizado por tecnocratas.  

Quando algoritmos são parte da resposta, suscitam uma série 
de objeções. Algumas delas são tratadas por Kahneman e os outros.  

Eu destacarei o atual nível de ruído da política monetária com 
os efeitos concentradores da riqueza financeira ser socialmente 
inaceitável, embora pessoalmente enriquecedor. Muitos trabalhadores 
passam pelo sofrimento familiar, devido à sua perda de emprego.  

As organizações, tanto privadas como públicas – o Banco 
Central é um órgão público composto por uma diretoria nomeada e 
não eleita –, deveriam conduzir auditorias de ruído e empreender, 
com seriedade sem precedentes, tentativas mais enfáticas de 
redução do ruído. Fazendo isso, conseguiriam diminuir a ampla 
disseminação da injustiça — e os custos em muitas áreas. 

Com essa aspiração em mente, a partir das breves proposições 
apresentadas no livro “Ruído”, pretendo usar suas afirmações tal 
como estão ou adaptá-las para situações envolvendo dinheiro, 
emprego, ou qualquer outra dimensão afetada pelas decisões de 
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fixação da taxa de juro. Como afirmam os autores, “compreender o 
problema do ruído, e tentar resolvê-lo, é um trabalho em constante 
evolução e um esforço coletivo. Todo mundo pode contribuir com ele.”  

Este livro foi escrito na esperança de aproveitar tal 
oportunidade para pensar a respeito de Finanças Comportamentais 
para Planejamento da Vida Financeira. Este tema do quarto capítulo – 
como a fixação arbitrária da taxa de juro básica afeta as decisões de 
portfólio – será tratado no meu curso neste primeiro semestre letivo 
de 2022. 

A partir de análise de evidências empíricas através de 
correlação entre os movimentos séries históricas das taxas de 
câmbio, taxas de inflação, taxas de juro, taxas de lucro, taxas de 
salário, taxas de crescimento econômico, entre outras, apresentarei 
um método de análise econômico-financeira para as decisões de 
portfólio. Nele, se parte de uma visão holista ou sistêmica do todo, 
para se entender cenários macroeconômicos dinâmicos, isto é, 
variáveis ao longo do tempo, mas busca a articular com o 
individualismo metodológico. 

Afinal, em última análise, as decisões econômico-financeiras 
são de responsabilidade pessoal. Esta é intransferível para um 
eventual “bode-expiatório”. Cabe a cada um de nós estudar, 
pesquisar, refletir e assumir a escolha de seu portfólio, considerando 
risco, retorno e liquidez em conjunturas dinâmicas.  

Bode expiatório é uma expressão usada para definir uma 
pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias. É uma expressão 
usada quando alguém é acusado de um delito no qual não foi o 
idealizador. 

A expressão “bode expiatório” é usada quando alguém leva 
sozinho a culpa de um infortúnio coletivo. Serve para expiação: ato 
ou efeito de expiar, seja com castigo, seja com penitência como 
preces para aplacar a divindade. 

Não à toa, a expressão “bode expiatório” teve sua origem no 
Dia da Expiação, como relata a Bíblia. Era um ritual para purificação 
de toda a nação de Israel.  
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Para a cerimônia, eram levados dois bodes, onde um deles era 
sacrificado e o outro, o bode expiatório, era tocado na cabeça, pelo 
sacerdote. Confessava todos os pecados dos israelitas e enviava o 
bode para o deserto, onde todos os pecados eram aniquilados, ou 
seja, pagava o bode por pecados de todos... 

Pelo Viés da Auto Atribuição, terá o Comitê de Política 
monetária o papel de “recall psicológico”? Se os resultados dos 
investimentos financeiros forem bons, o investidor assumirá o próprio 
mérito, mas se o investimento for infeliz, o investidor poderá proteger 
seu ego e diminuir seu arrependimento ao colocar a culpa no Banco 
Central. 

A pessoa atribui o sucesso às suas competências, e os fracassos 
às outras pessoas ou à má sorte. Certamente, quem tomou a decisão 
isoladamente, por não ter quem culpar pelo fracasso, sentirá 
arrependimento maior.  

Repito: temos de sempre estudar, pesquisar, refletir e assumir a 
responsabilidade por nossas escolhas em um contexto mutante. São 
decisões resultantes de nosso arbítrio, mesmo perante o 
cumprimento de regras estabelecidas. O diabo é elas interagirem com 
as decisões ainda desconhecidas dos demais componentes de um 
sistema complexo e dinâmico!  

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, fevereiro de 2022 
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Capítulo 1. Política Monetária 

Meu entendimento da Condução da Política Monetária se 
encontra no Capítulo 9 do livro-texto lançado por mim em 1999 e 
revisto em 2020: Fernando Nogueira da Costa. Economia Monetária e 
Financeira 2a. Edição Revista janeiro de 2020. 

Aqui, editarei uma tradução do verbete Monetary Policy de 
coautoria de David E. Lindsey & Henry C. Wallich, encontrado no The 
New Palgrave: A Dictionary of Economics (Edited by John Eatwell, 
Murray Milgate and Peter Newman in four volumes, The Macmillan 
Press Limited, First American Edition, 1989). Sintetiza a visão do 
mainstream. Pode ser comparada com minha abordagem pluralista. 

O termo Política Monetária refere-se às ações tomadas pelos 
Bancos Centrais para afetar as condições monetárias e outras 
condições financeiras. Eles agem em busca dos objetivos mais amplos 
de crescimento sustentável do produto real, alto nível de emprego e 
estabilidade de preços.  

A taxa média de crescimento do estoque de moeda em 
circulação foi vista por séculos como o determinante decisivo das 
tendências gerais dos preços no longo prazo. As condições financeiras 
gerais associadas à criação ou destruição de dinheiro, incluindo 
mudanças nas taxas de juros, também têm sido consideradas há 
algum tempo um fator importante dos ciclos de negócios. 

Na Era Moderna, a maior parte do dinheiro nas economias 
desenvolvidas consiste em depósitos bancários, em vez de ouro e 
prata ou moeda e moeda emitidas pelo governo. Assim, os governos, 
juntos aos Congressos Nacionais, autorizaram os Bancos Centrais 
terem autonomia relativa para orientar a evolução monetária com 
instrumentos capazes de permitirem o controle sobre a criação de 
depósitos e afetarem as condições financeiras gerais.  

As ações dos Bancos Centrais visam deliberadamente 
influenciar o desempenho da economia do país e não se baseiam em 
considerações comerciais comuns, como o lucro. As diretrizes e o 
grau de discrição usados pelos Bancos Centrais na implementação da 
política monetária continuam sendo questões controversas, assim 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-monetacc81ria-e-financeira-2a.-ediccca7acc83o-revista-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-monetacc81ria-e-financeira-2a.-ediccca7acc83o-revista-2020-1.pdf
https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2020/02/fernando-nogueira-da-costa-economia-monetacc81ria-e-financeira-2a.-ediccca7acc83o-revista-2020-1.pdf
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como a coordenação da política monetária com a política fiscal e a 
política cambial e de controle de entrada e saída de capitais. 

Instrumentos da Política Monetária  

Os instrumentos disponíveis para os Bancos Centrais variam de 
país para país, dependendo da estrutura institucional, sistema político 
e estágio de desenvolvimento. Na maioria das economias capitalistas 
desenvolvidas, os Bancos Centrais usam basicamente um ou mais dos 
três instrumentos principais para controlar a criação de depósitos e 
afetar as condições financeiras.  

As exigências de reservas obrigatórias estabelecem frações 
mínimas de certos passivos de depósito para os bancos comerciais. 
Em alguns países, também todas as instituições captadoras de 
depósitos de poupança são obrigadas a manterem em reserva como 
ativos na forma de dinheiro em seus cofres (com limites para 
empréstimos) ou em depósitos compulsórios no Banco Central.  

O desconto ou taxa oficial de empréstimos de liquidez é o juro 
cobrado pelo Banco Central por fornecer depósitos de reserva 
diretamente ao sistema bancário, seja por meio de empréstimos em 
uma 'janela de desconto'. É efetivado por “redesconto” ou compras 
de ativos comerciais ou financeiros detidos pelos bancos. 

As operações de mercado aberto são o terceiro instrumento de 
política monetária. Envolvem compras e vendas definitivas ou 
temporárias, tipicamente de títulos de dívida pública, feito pelo Banco 
Central junto ao mercado bancário.  

O Banco Central paga pela compra de títulos creditando a conta 
de depósito de reserva do banco do vendedor, caso esse seja um 
dealer. Por sua vez, este credita a conta de depósito do vendedor.  

O Banco Central recebe o pagamento por uma venda de títulos 
debitando a conta de reserva do banco dealer em nome do 
comprador. Este banco, por sua vez, debita a conta do comprador.  

Dessa forma, as operações de mercado aberto alteram a 
quantidade de títulos mantidos na carteira de ativos do Banco 
Central. Elas têm como contrapartida uma alteração nas reservas não 
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tomadas detidas pelos bancos, ou seja, as reservas não originadas 
por meio de empréstimos com desconto bancário.  

A quantidade dessas reservas não emprestadas também é 
alterada por variações em outros itens não controlados no lado do 
ativo ou passivo do balanço do Banco Central. O ouro, por exemplo, 
foi historicamente importante. Hoje, depósitos de governos nacionais 
e reservas cambiais podem variar consideravelmente.  

Os Bancos Centrais monitoram constantemente esses itens. 
Podem evitar eles terem impactos indesejados consideráveis sobre as 
reservas não emprestadas, realizando operações de compensação em 
mercado aberto. 

A soma das reservas emprestadas e não emprestadas constitui 
o total das reservas disponíveis para o sistema bancário. O Banco 
Central pode exercer um controle considerável sobre essas duas 
fontes de disponibilidade total de reservas.  

As operações de mercado aberto, conforme observado, 
preveem um controle bastante próximo das reservas totais não 
emprestadas. O nível da taxa de desconto (empréstimos de liquidez), 
bem como outros procedimentos administrativos afetam o valor das 
reservas emprestadas.  

Dadas as taxas de juros de outras fontes de financiamento 
bancário de curto prazo, uma mudança na taxa de desconto ou, 
comumente, em alguns países, em outros termos e condições de 
empréstimo, altera os incentivos recebidos pelos bancos para tomar 
emprestadas reservas na “janela de desconto”. Um aumento na taxa 
de desconto, por exemplo, tenderia a induzir os bancos a reduzir seus 
empréstimos com desconto e recorrer a outras fontes de recursos.  

Os bancos tentariam substituir esse fundos da Autoridade 
Monetária, tomando reservas de outros bancos, ou emitindo 
Certificados de Depósito Bancário com captação em grande volume, 
ou mesmo vendendo ativos financeiros líquidos em mercados 
secundários. Essas ações transmitiriam tendências de alta para as 
taxas de juros desses instrumentos. 

O controle dos Bancos Centrais sobre a disponibilidade de 
reservas totais para os bancos privados dá às Autoridades Monetárias 
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uma influência decisiva sobre a disponibilidade de depósitos ao 
público, bem como sobre as condições do mercado monetário. Dadas 
as reservas totais, o índice de reserva obrigatória estabelece um 
limite superior para a quantidade de depósitos possíveis de ser 
criados.  

Na prática, esse limite superior nem sempre é alcançado 
porque os bancos privados desejam manter uma parte das reservas 
totais não como reservas obrigatórias, mas na forma de um colchão 
de reservas em excesso face às exigências. Mas como essas reservas 
em excesso normalmente não rendem juros, ao contrário de 
empréstimos e investimentos, os bancos procuram mantê-las em 
níveis mínimos. 

Se as reservas representam o nível possível de os Bancos 
Centrais usarem para controlar os depósitos, então o índice de 
reservas exigidas representa o fulcro, ou seja, ponto de apoio, 
sustentáculo, base. Um determinado aumento da oferta de reservas 
totais tem um efeito amplificado sobre os depósitos.  

Este é o caso se for provocado através de uma operação de 
mercado aberto. Ela tende a aumentar reservas não emprestadas. 
Um corte na taxa de desconto tende a aumentar as reservas 
emprestadas.  

Os bancos ao receberem inicialmente as novas reservas podem 
imediatamente tentar emprestar seu excedente de reservas a outros 
bancos, diminuindo assim a taxa de juros dos empréstimos 
interbancários de reservas operados a cada expediente entre bancos. 
A flexibilização das condições neste mercado pressiona para baixo as 
taxas de outros instrumentos do mercado monetário, como Letras do 
Tesouro Nacional ou Certificados de Depósito Interbancário (CDI).  

Essa redução geral nas taxas de juros de curto prazo incentiva 
o público a manter mais transações e depósitos de poupança. Isto 
porque o incentivo para economizar nesses saldos monetários é 
reduzido pelo menor custo de oportunidade (em termos de receita de 
juros renunciada) de manter depósitos de baixo retorno em vez de 
outros ativos com maiores rendimentos de juros.  

Os depósitos aumentarão, aumentando as reservas 
obrigatórias, até elas serem o suficiente para esgotar todas as 
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reservas excedentes indesejadas. Isso exige uma expansão nos 
depósitos em um múltiplo do aumento original das reservas. 

As taxas de reserva obrigatórias também representam um 
instrumento alternativo potencialmente ativo para diferentes ofertas 
de dinheiro e crédito. Mudanças nesses requisitos alteram a 
quantidade de depósitos bancários capaz de uma determinada 
quantidade de reservas totais suportar.  

No entanto, as variações compulsórias são, na melhor das 
hipóteses, um instrumento contundente, pois mesmo mudanças 
relativamente pequenas nelas produzem grandes efeitos sobre a 
quantidade de depósitos possíveis de ser sustentados por reservas 
em aberto. Consequentemente, os Bancos Centrais raramente 
recorrem a mudanças nesses índices de reservas exigidas. 

Alguns países não impõem reservas mínimas. Nesses casos, as 
responsabilidades do Banco Central para com os bancos são 
representadas por caixa em cofres-fortes, detidos voluntariamente, e 
saldos de compensação ou de giro.  

Esses Bancos Centrais ainda podem usar operações do tipo de 
mercado aberto para influenciar a criação de depósitos e as condições 
do mercado monetário, variando a oferta de reservas em relação a 
essas demandas voluntárias de reservas. No entanto, a relação entre 
reservas e depósitos nesses países depende da média das relações 
desejadas pelos bancos entre ativos de reserva e depósitos do 
público. Isso é menos previsível em vez das reservas obrigatórias. 

Quer o dinheiro do cofre do sistema bancário e os depósitos no 
Banco Central sejam mantidos, predominantemente, como reservas 
obrigatórias ou voluntárias, as reservas totais mais a moeda fora dos 
bancos representam a base monetária total do país. Este agregado 
também é potencialmente controlável pelo Banco Central.  

A moeda tem sido tradicionalmente fornecida para atender às 
demandas do público. Na prática, no entanto, os Bancos Centrais 
acham mais aconselhável exercer controle direto sobre as reservas 
em lugar de ser sobre a base monetária. 

As variações na oferta de reservas em relação à demanda por 
elas, com impactos associados sobre o custo das reservas, outras 
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taxas de juros e o estoque de moeda, são os canais iniciais de 
transmissão da política monetária. Através deles a maioria dos 
Bancos Centrais dos países capitalistas desenvolvidos usa seus 
instrumentos dessa política para afetar a economia.  

Alguns países com mercados de títulos menos desenvolvidos 
dependem mais de políticas focadas em empréstimos bancários. 
Inclui, em alguns casos, controles diretos sobre o crédito bancário 
por meio de tetos ou recolhimentos compulsórios sobre ativos 
bancários.  

As atividades desses Bancos Centrais no controle do crédito 
agregado e sua alocação são conceitualmente separadas da política 
monetária propriamente dita – e não são consideradas neste verbete.  

Distinções entre Política Monetária e a de Gestão da Dívida 
Pública e Fiscal 

A política monetária pode ser distinguida da gestão da dívida e 
da política fiscal. A gestão da dívida e a política monetária são 
semelhantes apenas no sentido limitado de ambas alterarem a 
composição dos ativos financeiros do público e a posição de liquidez 
do público por meio de deslocamentos entre ativos de curto e longo 
prazo.  

Mais liquidez é fornecida se o Tesouro Nacional encurtar o prazo 
médio de sua dívida em mercado. Da mesma forma, se um Banco 
Central compra títulos de dívida pública de alguém do público 
bancário, a liquidez aumenta, porque esse trocou um título menos 
líquido por um depósito mais líquido.  

No entanto, uma compra de títulos de dívida pública no 
mercado aberto pelo Banco Central efetivamente liquida a dívida. 
Substitui os títulos em circulação nas mãos dos bancos ou do público 
não-bancário por reservas bancárias ou depósitos associados. Ambos 
não geram retornos como os títulos.  

A injeção desse tipo de passivo de reserva pelo Banco Central 
de fora para dentro da economia privada provoca amplos ajustes de 
portfólio. Reduzem-se as taxas de juros do mercado, geralmente, 
como um efeito da expansão da moeda.  
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Uma operação de gestão da dívida do governo federal, ao 
contrário, apenas substitui um título nas mãos do público por outro. 
Afeta a estrutura a prazo da dívida em aberto e possivelmente a 
estrutura a prazo das taxas de juros, mas não o nível geral das taxas 
de juros. 

A política monetária é claramente distinguível da política fiscal 
porque cada um afeta a economia através de um papel diferente. A 
política fiscal tem um efeito direto sobre os gastos privados, atingidos 
por meio de gastos do governo, e um efeito direto sobre a renda 
disponível para gastos por meio de alíquotas de impostos.  

A política fiscal também tem um aspecto financeiro, pois déficits 
ou superávits orçamentários implicam mudanças na dívida pública. 
Elas, presumivelmente, influenciam as demandas totais de crédito e 
as taxas de juros.  

Entretanto, na medida discutível de o público ver a dívida 
pública como uma obrigação tributária final. Um déficit 
governamental maior, indiretamente, tenderia a encorajar um 
aumento igual e compensatório na poupança privada para financiar 
pagamentos futuros de impostos. Isto, portanto, desencorajaria a 
iniciativa privada.  

Em contraste com os efeitos diretos de gastos e renda da 
política fiscal, o impacto da política monetária é totalmente indireto. 
Depende da resposta de gastadores e tomadores de empréstimos às 
mudanças nas condições monetárias e financeiras, provocadas por 
ações dessa política. 

Efeitos Macroeconômicos e Objetivos da Política Monetária 

As responsabilidades políticas dos Bancos Centrais hoje vão 
muito além do papel originalmente visto para eles anteriormente. 
Envolviam garantir a estabilidade do sistema bancário e a 
conversibilidade dos depósitos, especialmente em tempos de pânico 
financeiro.  

No início de sua história, os Bancos Centrais assumiram o papel 
de “credor de última instância”. Eles forneceriam uma fonte de 
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recursos para bancos com problemas financeiros para evitar crises de 
liquidez.  

A experiência subsequente indicou a necessidade de os Bancos 
Centrais fornecerem uma 'moeda elástica' para acomodar as 
variações sazonais nas demandas por ativos de reserva. Ao fazer 
isso, os Bancos Centrais evitariam a escassez periódica de reservas.  

Elas perturbavam as condições do mercado. Ocasionalmente, 
quebravam a confiança, dando origem a corridas aos bancos.  

Seguro de depósito, supervisão bancária com exames no local e 
regulamentação bancária para circunscrever certas atividades de 
risco e estabelecer requisitos mínimos de capital bancário ou certos 
ativos ou passivos bancários também foram introduzidos para ajudar 
a assegurar um sistema bancário estável. Em alguns países, a 
responsabilidade por muitas dessas funções foi atribuída a outras 
agências governamentais. 

Um papel histórico para os Bancos Centrais sempre foi a 
manutenção da segurança e solidez do sistema financeiro. Continua 
até os dias atuais, embora tenha se juntado a uma responsabilidade 
pela estabilização macroeconômica geral.  

A estabilidade macroeconômica requer um sistema financeiro 
sólido. Um frágil pode não ser capaz de resistir aos efeitos de 
choques exógenos na economia ou de ações políticas restritivas 
apropriadas em outras circunstâncias. 

A influência dominante da política monetária ao longo do tempo 
sobre o nível de preços, tradicionalmente, elevou a estabilidade de 
preços de longo prazo a uma posição primordial entre os objetivos 
macroeconômicos dos Bancos Centrais.  

Sob um padrão-ouro, historicamente, o estoque mundial de 
ouro forneceu uma âncora de longo prazo para o nível de preços 
médio mundial. Mas o compromisso dos Bancos Centrais de comprar 
e vender ouro a um preço fixo em relação à moeda doméstica 
automaticamente deu origem a entradas ou saídas substanciais de 
ouro para países individuais no processo de ajuste internacional.  

Grandes impactos na atividade econômica doméstica e nos 
preços resultaram em instabilidade cíclica e episódios inflacionários 
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ou deflacionários sustentados. O fim do padrão-ouro diminuiu as 
restrições sobre os Bancos Centrais na busca de metas de 
estabilização doméstica de curto prazo, mas a disciplina do estoque 
de ouro em circulação sobre as tendências de preços internacionais 
de longo prazo também foi perdida.  

Na Era Moderna, os Bancos Centrais foram encarregados de 
estimular a autodisciplina na busca do objetivo de estabilidade de 
preços em longo prazo. Enquanto isso, o impacto de curto prazo 
amplamente reconhecido da política monetária sobre a atividade 
econômica e o emprego também recebeu maior ênfase em objetivos 
anticíclicos.  

Em períodos prolongados, os efeitos da política monetária 
concentram-se quase totalmente nas magnitudes nominais, ou seja, 
aquelas medidas em termos de unidade monetária. Conforme 
observado, os Bancos Centrais são capazes de controlar o estoque 
nominal das reservas bancárias e, de uma só vez, o estoque 
monetário.  

As tendências dos preços médios se estabelecem enquanto a 
quantidade nominal de moeda interage ao longo do tempo com a 
demanda do setor privado por saldos monetários reais. Estes são o 
valor do dinheiro após o ajuste pelo impacto da inflação ou deflação 
dos preços. Assim, a política monetária tem influência considerável 
no longo prazo sobre o nível médio de preços.  

Além disso, importam os fatores capazes de afetarem as 
demandas por saldos monetários reais, como inovação financeira. De 
maneira mais geral, a atingir a demanda agregada e/ou a oferta 
agregada de bens, em última análise, a produção, também desse 
modo a política monetária desempenha um papel-chave na 
determinação do nível de preços. 

A oferta de produção é determinada no longo prazo 
principalmente por fatores reais, como crescimento populacional, 
participação na força de trabalho, acumulação de capital e tendências 
de produtividade. Os valores reais de salários, taxas de juros e taxas 
de câmbio também respondem secularmente a forças reais 
fundamentais.  
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A influência da política monetária sobre o nível e a taxa de 
variação de tendência do nível de preços nominais exerce influência 
indireta sobre os valores nominais dessas outras variáveis. A taxa de 
inflação sim determinam seus valores reais.  

Os valores reais dos salários, taxas de juros e taxas de câmbio 
são determinados pela economia de mercado ao longo do tempo com 
o comportamento dos preços nominais para determinar seus valores 
nominais deflacionados. No longo prazo, segundo a visão neoclássica, 
baseada no modelo de equilíbrio geral, uma mudança na quantidade 
nominal de moeda será neutra, pois todos os preços nominais e os 
salários tendem a se ajustar proporcionalmente, ceteris paribus. 

Embora a inf luência da pol ít ica monetária sobre o 
comportamento dos valores reais seja amplamente reconhecida como 
menor no longo prazo, também se reconhece a política monetária ser 
capaz de afetar, significativamente, as variáveis reais em um 
contexto cíclico de curto prazo.  

De acordo com economistas do mainstream, as dúvidas sobre a 
eficácia da política monetária expansiva em condições de uma 
depressão doméstica, levantada durante a revolução keynesiana, já 
foram amplamente resolvidas. Ledo engano, em Grande Depressão 
deflacionária recente, Bancos Centrais insistiram em “afrouxamento 
monetário” com taxa de juro quase zerada com o único efeito de 
provocar a fuga de capitais da renda fixa para a renda variável – e 
consequente maior concentração da riqueza financeira nos maiores 
acionistas. 

As opiniões dos macroeconomistas tradicionalistas ou 
conservadores de ideias arcaicas ainda hoje em relação ao impacto 
dos impulsos monetários na atividade econômica real não estão longe 
da ideia de moeda neutra, em longo prazo, expressa na seguinte 
passagem de David Hume: 

“Embora os altos preços das mercadorias sejam uma 
consequência necessária do aumento do ouro e da prata, não 
decorrem imediatamente desse aumento. É necessário, algum 
tempo antes, o dinheiro circular por todo o Estado e fazer seu 
efeito ser sentido em todas as classes de pessoas. A princípio 
nenhuma alteração é percebida. Gradualmente, o preço sobe, 
primeiro de uma mercadoria, depois de outra, até todas, 
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finalmente, alcançarem uma proporção justa com a nova 
quantidade em espécie de cada. (...) Na minha opinião, é 
apenas nesse intervalo, ou situação intermediária, entre a 
aquisição de dinheiro e o aumento dos preços, quando a 
quantidade crescente de ouro e prata é favorável à indústria 
(David Hume, 'Of Money', 1752; reimpresso em Writings on 
Economics, editado por Eugene Rotwein, Madison: University of 
Wisconsin Press, 1955). 

A p ropos i ção de as ações de po l í t i c a mone tá r i a 
necessariamente terem um efeito de curto prazo sobre as variáveis 
reais não é universalmente aceita. Na década inicial do neoliberalismo 
(anos 80s), a Escola Novoclássica das Expectativas Racionais 
argumentava: mudanças na política monetária podem não alterar as 
variáveis reais, mesmo no curto prazo.  

Se um movimento induzido pela política no estoque nominal de 
moeda for antecipado pelo público, então, o público terá o incentivo 
para se ajustar de acordo os níveis reais, bem como os esperados, de 
todos os valores nominais. Tal resposta pública em princípio 
neutralizaria até mesmo o impacto de curto prazo da mudança de 
política esperada nas variáveis reais. 

Esse desafio à visão da síntese neoclássica-keynesiana 
tradicional admitia, porém, ações políticas inesperadas alterarem 
variáveis reais, mesmo sendo apenas temporariamente. Ações 
imprevistas podem fazer os resultados de várias magnitudes 
nominais e, portanto, reais, divergirem, pelo menos por um tempo, 
de seus valores esperados.  

Mas a Escola das Expectativas Racionais enfatiza o público 
esperar ações políticas de modo a responderem sistematicamente aos 
desenvolvimentos econômicos. Somente ações políticas puramente 
aleatórias, ou baseadas em informações não compartilhadas pelo 
público, seriam inesperadas. Nesse caso, o escopo para uma política 
anticíclica efetiva seria bastante reduzido. 

Nos últimos anos, no entanto, contra evidências consideráveis 
foram reunidas para a visão de apenas movimentos inesperados 
podem afetar os valores reais. A maioria dos estudos empíricos 
sugere: mesmo as mudanças sistemáticas e esperadas na direção da 
política monetária não se manifestam totalmente de imediato nos 
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valores nominais, mas têm impactos de curto prazo nos valores 
econômicos reais. 

Os evidentes efeitos defasados nos valores nominais foram 
explicados por vários atritos, custos de ajuste e imperfeições de 
informação. Enquanto os preços podem se ajustar minuto a minuto 
nos mercados de leilões, em outros mercados, contratos de longo 
prazo explícitos ou implícitos conferem rigidez aos preços nominais e 
aos salários, impedindo um ajuste completo de curto prazo até 
mesmo nas mudanças esperadas nas variáveis de política nominal.  

Os custos de alteração de determinados preços também podem 
dar origem a ajustes graduais de magnitudes nominais ao longo do 
tempo. Além disso, o papel amortecedor dos estoques impede até 
mesmo uma mudança esperada nos gastos nominais com bens e 
serviços ser sentida por todos os produtores simultaneamente.  

Finalmente, como as empresas e os trabalhadores obtêm 
informações sobre as demandas de seus próprios bens e serviços 
mais rapidamente em vez de informações sobre as demandas de toda 
a economia, eles podem interpretar erroneamente como fossem 
apenas eventos locais alguns fenômenos generalizados a afetarem, 
em última análise, todos os valores nominais.  

Dadas essas expectativas adaptativas dos trabalhadores, os 
chamados Monetaristas II imaginavam os agentes econômicos serem 
induzidos no curto prazo a alterar o seu comportamento real na 
oferta de bens e serviços. Fariam isso em vez de alterarem 
totalmente os preços nominais ou os salários oferecidos, como seria 
realmente exigido pela evolução global. 

Canais de Transmissão da Política Monetária para a Economia  

Embora os economistas agora compreendam melhor esses 
padrões gerais de comportamento, os canais precisos pelos quais as 
ações de política monetária são transmitidas à economia em geral e 
as variáveis específicas melhor indicadoras da orientação da política 
monetária permanecem como questões não resolvidas.  

Os efeitos imediatos das mudanças nos instrumentos 
controlados pelos Bancos Centrais sobre a oferta e o custo das 
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reservas são claros. Tanto uma compra no mercado aberto de títulos 
do governo, para aumentar as reservas não emprestadas, quanto um 
corte na taxa de desconto, ambas medidas aumentam a 
disponibilidade de reservas em relação às demandas por excesso e 
reservas exigidas.  

Isto coloca as taxas de juro dos instrumentos do mercado 
monetário sob pressão descendente. Depois disso, segue-se uma 
sequência quase infinita de 'efeitos em cascata'.  

Os analistas ainda divergem na escolha dos mais importantes 
para afetar a economia. Suas visões divergentes refletem a 
complexidade das ligações entre o sistema financeiro moderno e a 
atividade econômica, além, é claro, as simplificações alternativas de 
várias escolas de pensamento econômico. Cada qual adota certo 
esforço para capturar os elementos essenciais. 

A visão mainstream deriva da tradição da síntese neoclássica-
keynesiana. Ela destaca os movimentos induzidos nas taxas de juros 
do mercado em todo o espectro de vencimentos como a principal 
ligação entre as ações de política monetária e os gastos privados.  

Uma 'flexibilização' ou 'aperto' da política monetária é indexada 
por diminuições ou aumentos nas taxas de mercado. Naturalmente, a 
distinção entre taxas de juros nominais e reais é reconhecida. Uma 
mudança nas taxas de juros de mercado de modo a simplesmente 
compensar uma mudança concomitante nas expectativas 
inflacionárias pode ter efeitos econômicos reais mínimos. 

Esses canais de influência neokeynesianos foram trabalhados 
com algum detalhe, tanto teoricamente quanto em modelos 
econométricos de grande escala. Com uma ação de flexibilização da 
política monetária, por exemplo, a queda inicial nas taxas do mercado 
monetário induz os participantes do mercado a revisar para baixo 
também seus níveis esperados das taxas futuras de curto prazo, 
causando um abrandamento nas taxas de longo prazo.  

As expectativas de inflação se ajustam lentamente em resposta 
defasada à inflação real e não respondem em grande parte à 
flexibilização monetária em si. Assim, qualquer tendência de aumento 
das expectativas de inflação é vista como menor.  
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Taxas de juros mais administradas, como a prime rate e as 
taxas de crédito ao consumidor e de hipotecas, também sofrem 
pressão baixista ao longo do tempo. Assim, os termos e condições de 
crédito tendem a se tornar menos restritivos. 

Os gastos nos setores sensíveis a juros, como habitação, bens 
de consumo duráveis e investimento empresarial, são os mais 
afetados no início, pois os custos de empréstimos reduzidos 
estimulam a demanda. Alguns efeitos de segunda rodada também 
começam a aparecer.  

O aumento associado da renda e da produção estimula ainda 
mais os gastos com consumo e investimento. Além disso, a queda 
das taxas de juros é refletida pelo aumento dos valores dos ativos 
financeiros. Esse ganho de riqueza estimula ainda mais o consumo.  

Os preços sofrem uma pressão ascendente tardia, em parte 
porque mercados de trabalho mais apertados reduzem a taxa de 
desemprego, pelo menos transitoriamente, abaixo de seu nível 
'natural' consistente com a realização das expectativas de salários e 
preços. Tal queda no desemprego está associada a uma aceleração 
dos salários.  

A maior utilização da capacidade também pode aumentar as 
margens de preço sobre os custos. Enquanto a taxa de inflação real 
aumenta, as expectativas de inflação também começam a aumentar, 
dando um impulso ascendente para a fixação de preços e salários. 

Um canal relacionado internacionalmente também pode se 
tornar importante, especialmente em países com um setor externo 
significativo e taxas de câmbio flexíveis. Uma ação de política 
monetária mais acomodatícia, quando reduz as taxas de juros 
domésticas, provavelmente, diminuirá a demanda por ativos 
denominados na moeda local.  

Sob taxas de câmbio flexíveis, a depreciação resultante do valor 
de câmbio da moeda reduzirá os preços de exportação nos mercados 
mundiais e aumentará os preços de importação. Esses fatores 
funcionarão ao longo do tempo para reforçar os gastos com 
exportações líquidas.  
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Mas, como o aumento associado aos preços de importação 
alimenta a estrutura de preços domésticos, os índices de preços 
amplos também tenderão a subir. Trata-se .a chamada “inflação 
importada”. 

Os monetaristas adotam um ponto de vista um pouco diferente. 
Para eles, o estímulo da política monetária é melhor medido pelo 
crescimento do estoque monetário.  

Uma aceleração sustentada do crescimento monetário, após 
algum desfasamento, conduz a um fortalecimento temporário da 
atividade econômica real e, mais tarde, a uma inflação mais rápida. O 
processo é acionado quando uma injeção de reservas sustenta mais 
dinheiro, além do nível desejado pelo público manter, dados os níveis 
predominantes de renda real, preços e taxas de juros.  

Imaginam os saldos extras 'queimarem o bolso das pessoas'. 
Em vez de pagar dívidas ou investirem em reservas, opinam as 
compras de uma ampla variedade de bens e serviços, bem como de 
ativos financeiros, serem estimuladas. As taxas de juros de mercado 
de curto prazo podem cair inicialmente, mas, mais importante, os 
preços em um amplo espectro de ativos financeiros e reais são 
licitados, estimulando a demanda e a produção de investimentos e 
bens de consumo.  

Os monetaristas, como os neokeynesianos da síntese 
neoclássica, afirmam, no longo prazo, o impacto sobre a atividade 
real se dissipa, porque o estímulo monetário se reflete plenamente na 
inflação. As pessoas acabam precisando do dinheiro extra apenas 
para realizar transações normais a preços inflacionados, não deixando 
mais estímulo extra para gastos reais. 

Guias para a Política Monetária  

Com uma ampla variedade de medidas financeiras e não 
financeiras afetadas no processo de ajuste econômico a uma política 
monetária de ação, permanece a questão de qual variável representa 
o melhor indicador da orientação da política. Todos economistas 
desejam conhecer a variável capaz de fornecer a indicação mais 
confiável dos efeitos futuros da política monetária sobre a economia.  
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Além disso, com as decisões de política tendo efeitos defasados 
e os formuladores de políticas necessariamente incertos sobre as 
ligações e tendências econômicas, essa variável presumivelmente 
também poderia ser usada para evitar o julgamento dos formuladores 
de políticas se desviar. Serviria como um guia intermediário para as 
ações de política monetária.  

Um guia intermediário é uma variável onde o Banco Central 
tentaria manter alinhada com uma meta pré-especificada. Portanto, 
precisaria ser razoavelmente controlável pelo Banco Central.  

O Banco Central ajustaria o nível da meta intermediária com 
menos frequência em relação às demais configurações dos 
instrumentos de política. 

Ao longo do tempo, os Bancos Centrais têm usado, com ênfase 
crescente, guias alternativos de política primária. Historicamente, o 
preço pelo qual o ouro ou algum outro metal era conversível em 
moeda doméstica desempenhava esse papel.  

Posteriormente, as taxas de juros de mercado e as taxas de 
câmbio receberam mais ênfase como guias de política. Nas últimas 
décadas do século XX, foram adotadas metas para o dinheiro e a 
dívida em geral em muitos países industrializados.  

Outros candidatos foram propostos, incluindo a base monetária, 
índices de preços de commodities ou o nível geral de preços, PIB 
nominal e taxas de juros reais. 

Infelizmente, tanto a análise macroeconômica, quanto a 
experiência, ambas sugerem nenhuma variável isolada servir, 
consistentemente, como um guia de política confiável. Nem mesmo 
uma meta de inflação propicia uma resposta rápida sobre qual é a 
melhor reação ser dada em todas as condições.  

Todas as variáveis, além das reservas não emprestadas e a 
taxa de desconto, são influenciadas por outros fatores distintos das 
ações de política monetária. O grau de estímulo à economia, 
envolvido em movimentos acionados por qualquer um deles, 
dependerá da natureza dos outros fatores em operação. Em resumo, 
as vantagens e desvantagens de cada uma das variáveis demonstra 
esse dilema. 
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Agregados monetários representam coleções de ativos 
financeiros, agrupados de acordo com seu grau de liquidez (M1 a 
M4). Medidas restritas de dinheiro líquido incluem papel-moeda e 
depósitos à vista totalmente verificáveis como meios de pagamentos 
para abranger os saldos de transações primárias do público.  

Medidas mais amplas também incluem outras contas de alta 
liquidez como os recursos adicionais de depósitos de poupança. As 
linhas nítidas de demarcação a separar os vários agregados são 
difíceis de traçar, pois as características de vários ativos muitas vezes 
se confundem em um amplo espectro. Isso ocorre, especialmente, 
em pa í s e s c om mer cados f i n ance i r o s de senvo l v i do s , 
desregulamentados e inovadores. 

Os agregados monetários servem bem como guias de política 
quando as demandas do público por eles estão relacionadas de forma 
estável com os gastos nominais e as taxas de juros de mercado. Eles 
têm uma sensibilidade de juros relativamente pequena.  

Suponha, por exemplo, haver uma desaceleração cíclica nos 
gastos totais. Se o Banco Central retirar as reservas do sistema para 
manter um determinado nível das taxas de juros de mercado em face 
da queda na demanda por moeda, o estoque de moeda diminuiria 
justamente quando um estímulo monetário adicional fosse 
necessário.  

Se, em vez disso, o Banco Central mantiver o nível original de 
reservas para manter o estoque de moeda em seu nível-alvo, as 
taxas de juros devem cair. Quanto menos sensível a juros for à 
demanda por moeda, mais as taxas de juros teriam de cair para 
compensar o efeito deprimente da redução de gastos nas posses de 
moeda desejadas pelo público.  

Assim, ao manter a moeda no nível-alvo programado, uma 
flexibilização das condições de crédito e talvez uma depreciação da 
taxa de câmbio ao longo do tempo compensariam parcialmente o 
declínio original nos gastos e moderariam a desaceleração cíclica. 

No entanto, quando a disposição do público de manter os 
agregados monetários, dados os gastos nominais e as taxas de juros, 
está passando por uma mudança anormal, os movimentos nas 
medidas do estoque de moeda fornecem sinais enganosos de 
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estímulo ou restrição monetária. Tais mudanças na demanda por 
moeda ocorrem em resposta a inovações f inanceiras e 
desregulamentação de depósitos, bem como motivos variados de 
precaução por parte do público.  

Como resultado, as propriedades das relações empíricas, 
ligando o estoque de moeda aos gastos nominais e às taxas de juros 
de mercado, são alteradas e, em alguns casos, permanentemente. A 
natureza precisa do impacto é difícil de avaliar quando o processo 
está em andamento.  

Por exemplo, nos Estados Unidos, durante a década de 1980, o 
processo de desinflação interagiu com o lento ajuste das taxas de 
oferta sobre depósitos de transações recém-desregulamentadas para 
aumentar substancialmente a capacidade de resposta da demanda 
por moeda, limitada às mudanças nas taxas de juros do mercado. Os 
declínios consideráveis nas taxas de juros de mercado, após o início 
da década de 1980, aumentaram a atratividade relativa dos retornos 
dos depósitos totalmente à vista com juros, incluídos no dinheiro 
estreito (M1).  

As entradas nessas contas foram massivas, com uma parcela 
significativa representando fundos do tipo depósitos de poupança. 
Confrontado com um comportamento incomum de demanda por 
moeda, o Banco Central seria melhor aconselhado a não resistir aos 
desvios da programação monetária da meta, mas sim acomodar a 
provisão de reservas às mudanças nas demandas por dinheiro.  

Poderia fazê-lo mantendo as condições de mercado de reserva 
existentes. Caso contrário, o próprio processo de restabelecer o 
estoque de moeda para a meta transmitiria a perturbação na 
demanda por moeda ao comportamento de gastos e à atividade 
econômica.  

As mudanças nas condições nos mercados de reserva e crédito, 
associadas ao retorno do dinheiro ao alvo, seriam inadequadas para 
estabilizar os gastos. Os Bancos Centrais dependem de agregados 
monetários como guias de política.  

Eles interpretaram tais episódios como demonstração da 
necessidade de monitorar os desenvolvimentos econômicos gerais e 
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fazer ajustes de feedback às metas monetárias em resposta a 
evidentes perturbações da demanda por moeda em relação à renda. 

As taxas de juros de mercado, portanto, serviriam como um 
guia de política melhor, em lugar dos agregados monetários, se as 
únicas perturbações fossem na relação de demanda por moeda. Em 
um contexto econômico realista, porém, também é provável 
ocorrerem distúrbios independentes na relação entre gastos nominais 
e taxas de juros de mercado.  

A defasagem na coleta de dados sobre a atividade econômica e 
as incertezas sobre a estrutura das relações comportamentais na 
economia com a permanência de distúrbios tornam difícil determinar, 
em cada momento, a reação adequada a pressões inesperadas sobre 
as taxas de juros e perdas de rumo em relação à meta monetária. 
Isto antes, na Era do Monetarismo, hoje a meta é uma taxa de 
inflação. 

Por exemplo, suponha o Banco Central ver um aumento 
inesperado nas taxas de juros ser necessário para evitar o estoque de 
moeda ultrapassar sua meta. A razão pode ser um fortalecimento 
inesperado da inflação e dos gastos nominais a impulsionarem a 
demanda por moeda, ou uma surpreendente mudança para cima na 
demanda por moeda em relação aos gastos, ou alguma combinação 
dos dois.  

A fonte de excesso de dinheiro em relação ao alvo poderia ser 
auto reversível, ou poderia ser apenas o começo de uma partida 
cumulativa. Exceto caso a incerteza sobre a relação da demanda por 
moeda seja excepcionalmente severa, pode ser mais seguro para o 
Banco Central permitir algum movimento ascendente nas taxas de 
juros nominais em vez de simplesmente manter as taxas de juros 
estáveis, acomodando totalmente as reservas ao crescimento 
desproporcional da moeda.  

A última reação não forneceria nenhum contrapeso ao possível, 
mais tarde, aumento inflacionário dos gastos nominais. 

Por outro lado, suponha os gastos terem enfraquecido 
claramente e o Banco Central ter respondido aumentando a 
disponibilidade de reservas diante de uma demanda muito sensível 
aos juros pelo agregado monetário visado. A queda resultante das 
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taxas de juros leva a um excesso considerável de moeda além da 
meta.  

Nessa circunstância, pode ser melhor para a economia se o 
Banco Central aceitar a superação total do dinheiro em circulação 
acima da meta. Com uma demanda por dinheiro altamente sensível 
aos juros, apenas uma pequena redução nas taxas de juros está 
implícita ao manter o dinheiro no alvo, quando os gastos diminuem.  

Esta flexibilização das condições financeiras compensará pouco 
a fraqueza da atividade económica. Isto na ausência de um 
ajustamento em alta para não superar o crescimento monetário 
visado. 

Confiar mais nas taxas de juros como guia de política não 
resolverá necessariamente o problema de determinar a reação 
apropriada do Banco Central a acontecimentos inesperados. A relação 
entre os valores nominais de gastos e as taxas de juros de mercado é 
qualitativamente menos previsível e estável ao longo do tempo em 
lugar da já frouxa relação subjacente entre seus valores reais.  

Determinar qual nível de juros reais está associado a um dado 
nível de juros nominais é dificultado porque as expectativas 
inflacionárias do público são difíceis de medir. As taxas de juros reais 
de longo prazo, as quais se acredita terem a influência mais poderosa 
em muitos componentes importantes do gasto real, são 
especialmente difíceis de discernir, porque as expectativas do público 
de inflação no futuro distante são as mais obscuras. 

Os Bancos Centrais enfrentam, portanto, uma incerteza 
considerável sobre a taxa de juros real possível de estar implícita 
inicialmente na escolha de um determinado nível para a taxa de juros 
nominal. Além disso, exceto caso o nível resultante das taxas de 
juros reais seja consistente com o pleno emprego e uma taxa de 
inflação estável, a taxa de juros real implícita tenderia a se mover ao 
longo do tempo em uma direção desestabilizadora, como foi 
originalmente apontado por Knut Wicksell.  

Suponha o Banco Central manter as taxas de juros nominais 
por um longo período em um nível capaz de, desde o início, produzir 
uma taxa de juros real excessivamente estimulante. A atividade 
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econômica pressionaria as capacidades produtivas e trabalhistas da 
economia e a inflação tenderia a se acelerar.  

Mas, enquanto as expectativas de inflação se ajustam para 
cima, em resposta à inflação real, a taxa de juros real implícita na 
taxa de juros nominal alvo seria reduzida ainda mais. Essa queda na 
taxa de juros real acrescentaria ainda mais estímulo aos gastos 
nominais e à inflação.  

Mesmo assim, o crescimento das reservas e do dinheiro teria de 
ser continuamente acelerado para manter a taxa de juros nominal 
almejada. Um aumento cada vez mais rápido nos gastos nominais e 
na inflação resultaria, portanto, na fixação da taxa de juros nominal 
em um nível muito baixo.  

Os Bancos Centrais enfatizam as taxas de juros do mercado 
como guias de política. Eles interpretam tais possibilidades como 
exigentes de monitorar os desenvolvimentos monetários e 
econômicos gerais. Fazem ajustes de feedback, ao longo do tempo, 
ao influenciar as taxas de juros do mercado. 

Como as armadilhas potenciais dos agregados monetários ou 
das taxas de juros de mercado como guias de política induziram os 
Bancos Centrais a responder a indicadores mais vistos como metas 
em vez de instrumentos para desempenho econômico – como PIB 
nominal, preços e desemprego – ao estabelecer metas 
intermediárias, alguns observadores constataram: os Bancos Centrais 
deveriam passar pelo processo de feedback simplesmente visando 
um desses objetivos finais.  

Mas essa abordagem tem desvantagens, além do fato óbvio de 
a variável objetiva específica a ser selecionada ser, obviamente, 
controversa. Qualquer uma dessas variáveis finais é afetada por 
inúmeras forças fora do controle do Banco Central, incluindo a política 
fiscal doméstica e as políticas fiscal e monetária externas.  

Os dados sobre a maioria dessas variáveis são recebidos com 
algum atraso e depois sujeitos a revisões consideráveis. Finalmente, 
uma tentativa de converter um objetivo final em uma meta de 
política de curto prazo arriscaria resultados macroeconômicos 
instáveis, ao longo do tempo, à luz das incertezas e atrasos no 
impacto das ações de política monetária. 
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Por essas razões, os Bancos Centrais não acreditam poderem 
ser justificadamente responsabilizados pelo desempenho de curto 
prazo da economia como um todo. Apesar dos problemas de 
interpretação dos diversos agregados monetários e da dívida, além 
das taxas de juros mais sob seu controle de curto prazo, todos eles, 
assim como muitos outros analistas de mercado, veem a constelação 
dessas variáveis financeiras tomadas em conjunto como uma 
indicação mais segura da postura de longo prazo da própria política 
monetária em lugar dos valores atuais das variáveis econômicas 
finais.  

As desvantagens, em algumas circunstâncias, de orientar a 
política por qualquer medida financeira isolada argumentam contra 
uma confiança excessiva em qualquer uma. Por sua vez, as 
vantagens de cada uma em diferentes circunstâncias são vistas como 
sugerindo, quando tomadas no contexto de desenvolvimentos 
econômicos mais amplos, nenhuma ser completamente ignorada na 
condução, ou avaliação, da política monetária. 

No entanto, a ligação de longo prazo entre o crescimento 
monetário e a inflação, juntamente com a preocupação tradicional 
dos Bancos Centrais com a estabilidade de preços, conferem aos 
agregados monetários uma posição especial entre essas variáveis 
financeiras.  

Continuar a centrar-se no crescimento médio da moeda, 
durante longos períodos, embora tendo em conta a influência das 
distorções no comportamento da procura, obriga os Bancos Centrais 
a manter em mente os objetivos de preços estáveis em mais longo 
prazo. Isto deve estar sempre presente no processo de ajustamento 
das ações de política econômica em resposta a crises financeiras e 
desenvolvimentos econômicos. 

Regra versus Critério Discricionário  

Alguns críticos da discricionariedade ou do arbítrio da equipe 
econômica ou da diretoria do Banco Central, incorporada em tal 
abordagem da política monetária, dão ainda mais peso à 
consideração de longo prazo de fornecer uma âncora nominal para a 
macroeconomia. Eles também interpretam a dificuldade de prever 
tanto a evolução econômica quanto o impacto das ações de política 
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como implicasse os Bancos Centrais não deverem sequer tentar 
estabilizar a economia em períodos de tempo mais curtos por meio 
de ações de política discricionárias.  

Dadas as defasagens e incertezas envolvidas, eles acreditam tal 
flexibilidade na política monetária provavelmente causará mais danos 
em lugar de benefícios, apesar das melhores intenções. Este seria o 
caso de seus condutores seguirem padrões em vez de regras. 

Esses críticos monetaristas recomendavam a política monetária 
basear-se em regras fixas e não em discricionariedade. A mais 
influente tem sido a proposta dos monetaristas de manter uma taxa 
de crescimento da moeda baixa e constante em todos os momentos.  

Esses economistas ortodoxos, sob a liderança intelectual de 
Milton Friedman, argumentaram o crescimento excessivo da moeda 
ser sempre a principal causa da inflação As variações no crescimento 
monetário teriam sido, historicamente, responsáveis pelas grandes 
flutuações cíclicas do produto real.  

Com um crescimento monetário constante, mecanismos de 
autocorreção impediriam os choques macroeconômicos terem 
impactos importantes e sustentados sobre a atividade econômica. 

A Escola das Expectativas Racionais acrescentou uma nova 
rusga ao caso da regra para política monetária. Acreditava a discrição 
(arbítrio) conferir um viés inflacionário à política monetária porque os 
Bancos Centrais enfrentariam uma tentação irresistível ao longo do 
tempo de deixar de lado os planos anunciados de longo prazo, para 
manter a estabilidade de preços, em busca de objetivos “populistas” 
de elevação da produção e do emprego em curto prazo.  

Se o público tivesse ajustado as expectativas de preços à 
intenção anunciada do Banco Central de manter a estabilidade de 
preços, então um aumento temporário no crescimento monetário 
surpreenderia o público e causaria um impulso desejável, embora de 
curta duração, à produção e ao emprego com baixo custo 
inflacionário. Mas com expectativas racionais, o público perceberia 
essa tentação e esperaria tal ação política de maneira preventiva.  

As expectativas de inflação surgiriam em antecipação ao 
estímulo monetário, deixando apenas aumentos de preços, mas 
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nenhum ganho de produção enquanto tal política expansionista fosse 
implementada. De fato, se o Banco Central não empreendesse o 
estímulo esperado afinal, então, a produção estaria temporariamente 
deprimida.  

Diante desse dilema, os Bancos Centrais acabariam fornecendo 
o estímulo monetário. Isso ocorreria mesmo quando apenas validasse 
a inflação em curso e não tivesse efeitos de produção. 

Seguir uma regra de política invariável evitaria esse problema, 
de acordo com esses defensores, tornando uma política anti-
inflacionária credível para o público. O público então esperaria apenas 
ações políticas consistentes com a estabilidade de preços.  

Essa escola, chamada por alguns de Monetarismo II por 
simplesmente trocar expectativa adaptativa por expectativa racional, 
apoia uma regra definida em termos de uma meta fixa para o 
crescimento monetário ou para o nível de preços. 

Embora as visões monetaristas tenham afetado a prática dos 
Bancos Centrais, nas últimas décadas do século XX, como 
evidenciado pela maior dependência de agregados monetários na 
formulação de políticas reais, durante a década de 1970, as 
Autoridades Monetárias evitaram a adoção de regras de crescimento 
da moeda fixa à luz das vantagens percebidas da flexibilidade 
política.  

A natureza abstrata, até mesmo hipotética, do argumento das 
expectativas racionais limitou sua influência. A desinflação 
substancial, em todo o mundo, desde o início até meados da década 
de 1980, apesar do rápido crescimento contínuo dos agregados 
monetários, parece ter enfraquecido o prestígio de ambas as escolas 
ortodoxas para impor regras em lugar de arbítrio na condução da 
política monetária. 

Coordenação da Política Monetária com Outras Políticas 
Econômicas Internas e Externas  

A separação das influências da política fiscal doméstica e das 
políticas fiscal e monetária externas sobre os resultados 
macroeconômicos internos levantam a questão da coordenação com a 
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política monetária doméstica. Do lado doméstico, uma política fiscal 
mais expansionista envolvendo gastos governamentais ampliados ou 
impostos reduzidos, por exemplo, pode exigir ações compensatórias 
serem tomadas para tornar a política monetária mais restritiva.  

Desse modo, produção e preços, os valores nominais e reais 
das taxas de juros de mercado e das taxas de câmbio seriam 
alterados, assim como a composição da produção agregada em 
termos de consumo real, investimento e exportações líquidas. 

A visão tradicional tem sido a de, depois de algum ponto, uma 
mudança no mix de políticas para uma política fiscal mais estimulante 
e uma política monetária mais restritiva se torna indesejável. Isto 
porque o investimento e as exportações líquidas teriam de ser 
“atravessados” por taxas de juros reais e taxas de câmbio mais altas 
para abrir espaço para compras governamentais maiores ou consumo 
privado.  

Um ritmo reduzido de investimento retardaria a acumulação de 
capital e o potencial de crescimento em longo prazo da economia, 
enquanto a redução das exportações líquidas prejudicaria as 
indústrias concorrentes de exportação e importação. O aumento do 
déficit orçamentário do governo estaria associado a um déficit maior 
nas contas correntes de pagamentos internacionais, implicando em 
um acúmulo mais rápido tanto da dívida pública quanto externa.  

O pagamento de ambas as dívidas ao longo do tempo se 
tornaria mais oneroso para os residentes domésticos, exigindo um 
maior sacrifício do consumo futuro. Se os influxos de capital fossem 
investidos de forma eficaz, eles poderiam fornecer recursos para 
fazer pagamentos futuros do serviço da dívida, mas se esses fundos 
simplesmente ajudassem a financiar os déficits orçamentários do 
governo, eles não apoiariam a acumulação de capital privado. 

Uma visão mais avançada seria a da Economia do Lado da 
Oferta, em contraste de considerar a Economia do Lado da Demanda 
– aquela típica do neoliberalismo, esta do keynesianismo –, é 
reduções consideráveis nas alíquotas marginais de impostos serem 
capazes de estimular a poupança privada, o investimento, o esforço 
de trabalho e o empreendedorismo. O potencial de crescimento da 
economia seria aumentado o suficiente para uma política monetária 
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mais restritiva não precisar ser adotada, mesmo caso o déficit do 
governo inicialmente seja aumentado.  

Evidências extraídas dos Estados Unidos, após cortes 
consideráveis nas taxas marginais de impostos no início da década de 
1980, sugerem, no entanto, os efeitos de incentivo resultantes sobre 
a taxa de crescimento potencial da economia foram relativamente 
menores face aos imaginados pelos neoliberais. 

Na prática, a política fiscal não tem se mostrado tão flexível 
quanto ao restante da política macroeconômica como a política 
monetária. Outros objetivos sociais, além das considerações 
anticíclicas, bem como os atrasos legislativos, impediram o ajuste 
imediato dos programas de gastos públicos ou das leis tributárias em 
resposta aos desenvolvimentos econômicos gerais.  

Esta situação colocou a política monetária na linha da frente na 
prossecução dos objetivos de estabilização macroeconômica. As 
ações de política monetária tornam-se politicamente mais sensíveis 
quando a política fiscal é expansionista e os gastos privados e as 
decisões sobre salários e preços estão causando o superaquecimento 
da economia.  

A necessária guinada para uma política monetária mais 
restritiva gera oposição a taxas de juros mais altas, principalmente 
de setores onde o emprego e a produção são especialmente 
prejudicados por movimentos ascendentes nas taxas de juros e 
câmbio. Deve-se evitar a política monetária suportar muito o peso da 
contenção da política anticíclica, em parte porque o Banco Central 
pode não ser capaz de suportar as pressões políticas e em parte 
porque os desequilíbrios econômicos entre os setores se tornam mais 
pronunciados. 

As dificuldades de alcançar a combinação adequada de política 
monetária e fiscal são exacerbadas quando consideradas em um 
contexto multinacional. A coordenação da política internacional não é 
apenas uma questão de combinar políticas monetárias, mas de 
coordenar combinações de macropolíticas gerais em geral.  

Abrange também uma série de possíveis interações entre 
países. Obviamente, um maior grau de coordenação de políticas 
torna-se mais necessário em um regime de taxas de câmbio fixas ou 
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áreas de comércio comum, quando diferentes países aceitam 
objetivos cambiais comuns. Mas mesmo sem objetivos cambiais 
explícitos, alguma coordenação política internacional ainda pode 
trazer benefícios, dada a transmissão dos efeitos das ações políticas.  

Uma mudança geral para uma política fiscal restritiva no 
exterior, por exemplo, reduziria os gastos externos estimulantes das 
exportações domésticas. Além disso, a queda nas taxas de juros 
estrangeiras pode aumentar a disposição dos investidores 
internacionais em manter ativos financeiros domésticos.  

Essas demandas mais altas de ativos domésticos agiriam para 
manter as taxas de juros domésticas mais baixas em lugar de outra 
forma, mas elevariam a taxa de câmbio, acabando por deprimir ainda 
mais o balanço comercial do país. Podem até ocorrer ciclos de auto 
reforço, quando políticas fiscais mais expansivas no exterior, com 
elevação das taxas de juros externas, produzem uma depreciação do 
valor cambial da moeda nacional.  

O valor mais baixo da moeda nacional leva a uma inflação 
doméstica e expectativas inflacionárias mais altas. Tudo isso, por sua 
vez, possivelmente contribuiria para uma maior depreciação da 
moeda, dependendo da resposta da política monetária doméstica. 

Um processo de coordenação de políticas internacionais é do 
interesse de nações inter-relacionadas. Uma coordenação mais 
estreita poderia, em princípio, proporcionar uma maior estabilidade 
nos mercados de câmbio, mantendo ao mesmo tempo algumas das 
características das taxas de câmbio flexíveis para amortecer as 
perturbações internacionais e diminuir as restrições de política 
implícitas nos fluxos automáticos de reservas internacionais sob um 
sistema de taxa fixa.  

Mas os interesses geopolíticos e as circunstâncias das nações 
soberanas podem divergir às vezes. Isso pode ocorrer devido a uma 
ênfase um pouco diferente nos vários objetivos econômicos finais ou 
porque os países estão passando por diferentes estágios do ciclo de 
negócios.  

Em tais situações, a margem para acordo sobre o padrão 
apropriado de políticas macroeconômicas entre os países pode ser 
limitada. 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Capítulo 2.  
Heurísticas, Vieses e Ruído 

Introdução 

Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein são 
coautores do livro “Ruído: Uma Falha no Julgamento Humano”. Este 
livro cobre meio século de pesquisa sobre o julgamento humano 
intuitivo, o chamado programa de heurísticas e vieses.  

As quatro primeiras décadas desse programa de pesquisa foram 
sintetizadas no livro de Kahneman: Rápido e Devagar. Este best-
seller explorava os mecanismos psicológicos por trás tanto dos 
prodígios como das falhas do pensamento intuitivo.  

A ideia central desse programa é as pessoas usarem operações 
simplificadoras, chamadas heurísticas, quando confrontadas com uma 
questão complicada. Em geral as heurísticas, produzidas pelo 
pensamento rápido e intuitivo, também conhecido como Sistema 1, 
são muito úteis e proporcionam respostas adequadas.  

Mas, por vezes, levam a vieses. Kahneman a descreve como 
erros de julgamento sistemáticos, previsíveis. 

O programa de heurísticas e vieses focava naquilo de comum 
entre as pessoas, não em como diferem. Os processos causadores de 
erros de julgamento são amplamente compartilhados.  

Em parte devido a essa particularidade, pessoas familiarizadas 
com a ideia de viés psicológico com frequência presumem ele sempre 
gerar viés estatístico, termo usado neste livro para a média de 
medições ou julgamentos capazes de, na maior parte, se desviarem 
da verdade na mesma direção.  

De fato, vieses psicológicos produzem viés estatístico quando 
amplamente compartilhados. Entretanto, os vieses psicológicos 
produzem ruído de sistema quando os julgadores são enviesados de 
maneiras diferentes ou em diferente medida.  

Os vieses psicológicos sempre geram erro, ao causar tanto viés 
estatístico como ruído. 
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Diagnóstico de Vieses 

Vieses de julgamento com frequência são identificados com 
referência a um valor real. Há viés nos julgamentos preditivos se os 
erros vão mais em uma direção em vez de ir na outra.  

Por exemplo, quando os membros do Comitê de Política 
Monetária (COPOM) fazem um prognóstico de quanto tempo levará 
para completar um projeto de reverter a taxa de inflação através da 
alta da taxa de juro, a média de suas estimativas é em geral muito 
mais baixa em comparação ao tempo necessitado de fato. Esse viés 
psicológico familiar é conhecido como Falácia de Planejamento. 

Muitas vezes, porém, não há um valor real com o qual os 
julgamentos possam ser comparados. Considerando toda a ênfase de 
o viés poder ser detectado apenas quando o valor real é conhecido, 
talvez o leitor esteja se perguntando como os vieses psicológicos 
podem ser estudados quando a verdade é ignorada.  

A resposta é: os pesquisadores confirmam um viés psicológico 
observando um fator inesperado no sentido de afetar o julgamento, 
na verdade, tem um efeito estatístico sobre ele. Enquanto isso, um 
fator esperado em o afetar não tem impacto. 

Para ilustrar esse método, é possível uma analogia com o 
regime de meta de inflação. Imagine as equipes dos tecnocratas do 
B a n c o C e n t r a l e d o s e c o n o m i s t a s - c h e f e d e b a n c o s 
“chutavam” (previam), respectivamente, na véspera e durante da 
reunião do COPOM. Observamos os prognósticos do nível da taxa de 
juro para atingir o alvo inflacionário.  

Ninguém sabe, exatamente, onde fica a taxa de inflação a ser 
alcançada com certo nível da taxa de juro em determinado tempo. O 
valor real (e não o desejado) é desconhecido.  

Logo, não sabe qual é o viés das duas equipes de economistas 
em relação ao centro do alvo. Porém, o leitor do jornalismo 
econômico é informado de, em certa situação, as duas equipes 
atiraram em uma mesma relação instrumento-meta e, em outra 
situação, a equipe de O Mercado chutou em uma direção e a equipe 
de tecnocratas em outra. 
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Mesmo na ausência de um alvo fixo, as duas situações 
evidenciam viés sistemático. Na primeira situação, as previsões das 
duas equipes diferem, embora devessem ser idênticas.  

Esse padrão se parece com o visto em um experimento onde 
dois grupos de investidores leem planos de negócios essencialmente 
idênticos, mas impressos em fonte e papel diferentes. Se detalhes 
irrelevantes como esses fazem alguma diferença para o julgamento 
de investidores, há viés psicológico.  

Não sabemos se os invest idores capazes de f icar 
impressionados com a fonte elegante e o papel brilhante são 
positivos demais ou se os leitores da versão de apresentação mais 
grosseira são negativos demais. Mas sabemos: ambos fizeram 
julgamentos diferentes, embora não devessem. 

A segunda situação ilustra o fenômeno oposto. Como as 
equipes miravam em relações instrumento-meta diferentes, os 
aglomerados de “chutes” (previsões) deveriam ser distintos, mas 
estão centrados no mesmo ponto.  

Por exemplo, imagine a questão a respeito do número de 
trabalhadores desempregados com a elevação da taxa de juro seja 
feita a dois grupos de pessoas, dessa vez com uma pequena 
mudança. Um grupo estimará a probabilidade de continuidade no 
emprego daqui a dois anos e o outro, daqui a três anos.  

Os dois grupos deveriam chegar a conclusões diferentes, 
porque há obviamente mais maneiras de perder o emprego em três 
anos em vez de em dois. Entretanto, evidências sugerem as 
estimativas de probabilidade dos dois grupos vão diferir pouco, se 
diferirem.  

As respostas deveriam ser claramente diferentes, mas não são, 
sugerindo algum fator capaz de influenciar os julgamentos é 
ignorado. Esse viés psicológico é chamado de insensibilidade ao 
escopo. 

Erros de julgamento sistemáticos já foram demonstrados em 
muitas áreas, e o termo viés é usado hoje em muitos domínios, 
incluindo nos negócios, na política, na elaboração de políticas públicas 
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e na jurisprudência. Do modo como a palavra é em geral usada, seu 
significado é amplo.  

Além da definição cognitiva, usada por Kahneman, Sibony e 
Sunstein, referindo-se a um mecanismo psicológico e ao erro 
tipicamente produzido por esse mecanismo, a palavra é com 
frequência usada para sugerir alguém ser tendencioso contra 
determinado grupo. Por exemplo, há vieses de gênero ou vieses 
raciais, o primeiro chamado de misoginia e o segundo de racismo.  

A pessoa lúcida prefere muitas vezes tirar uma conclusão 
particular, como quando ouve falar de alguém tendencioso, devido a 
um conflito de interesses ou a uma opinião política. Os coautores 
incluíram esses tipos de viés em sua discussão sobre a psicologia dos 
erros de julgamento porque todo viés psicológico causa tanto viés 
estatístico quanto ruído. 

Há um uso ao qual eles objetam com veemência. Nele, falhas 
custosas são atribuídas a um “viés” inespecífico, e as admissões de 
erro são acompanhadas por promessas de “dar duro para eliminar os 
vieses em nossa tomada de decisão”.  

Essas declarações nada significam além de “equívocos foram 
cometidos” e “tentaremos muito melhorar”. Sem dúvida, algumas 
falhas realmente são causadas por erros previsíveis associados a 
vieses psicológicos específicos.  

Kahneman, Sibony e Sunstein acreditam na viabilidade de 
intervenções para reduzir o viés (e o ruído) em julgamentos e 
decisões. Mas atribuir qualquer resultado indesejável aos vieses é 
uma explicação inútil. Recomendam reservar a palavra viés para 
erros específicos e identificáveis e para os mecanismos geradores. 

Processo Heurístico e Substituição 

A Teoria das Heurísticas do Julgamento propõe as pessoas às 
vezes usarem a resposta a uma pergunta mais fácil para responder a 
uma difícil. Por aclamação, a questão da similaridade é mais fácil. 
Logo, isso tende a fazer dela a preferida das pessoas quando é 
pedido elas avaliarem uma probabilidade. 
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Esta é uma ideia básica do programa de heurísticas e vieses. A 
heurística para responder a uma pergunta difícil é encontrar a 
resposta para uma mais fácil. A substituição de uma questão por 
outra causa erros previsíveis, chamados vieses psicológicos. 

O significado de similaridade é a característica, o estado ou a 
natureza daquilo semelhante. Refere-se à particularidade dos objetos 
e/ou das coisas parecidas. 

Já o significado de equivalência é a característica ou condição 
de grandezas (força, peso, etc.) com o mesmo valor. Na Lógica, 
refere-se à correspondência entre duas proposições com o mesmo 
valor de verdade, ou seja, se uma é verdadeira, a outra também 
será. 

Muitas vezes, quando dizemos um produto ser similar a outro, 
ele pode ser usado para uma mesma função, ou em uma mesma 
situação. Entretanto, isso não significa o produto ter as mesmas 
características técnicas, eficiência ou qualidade de seus componentes. 

Um viés desse tipo fica evidente. Erros fatalmente ocorrem 
quando trocamos um julgamento de probabilidade por um julgamento 
de similaridade, porque a probabilidade é restringida por uma lógica 
especial. Daí vem o previsível erro de lógica, cometido por muitas 
pessoas. 

Para outro exemplo de propriedade estatística negligenciada, 
diga qual é a probabilidade de um presidente do Banco Central, 
escolhido por um governo, permanecer no mesmo emprego dois anos 
depois do início de outro governo. A probabilidade será baixa se os 
governos tiverem ideologias antagônicas? E se ele estiver fazendo um 
bom trabalho técnico?  

Você pode pensar nessa informação de taxa-base como uma 
medida da dificuldade de sobreviver como presidente do Banco 
Central. Se parece uma abordagem estranha, como você estimaria a 
probabilidade de determinado economista ser selecionado?  

Certamente a proporção de reprovados seria relevante, pois 
forneceria uma indicação de como é difícil ser reconhecido por 
reputação profissional em âmbito público ou midiático. Do mesmo 
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modo, a taxa-base de sobrevivência de presidentes do Banco Central 
é relevante para o problema da chamada visão de fora.  

Quando se assume esse ponto de vista (“de fora”), pensa-se 
nos economistas especialistas ou em economistas midiáticos – 
sempre entrevistados e/ou com colunas jornalísticas regulares –, 
como integrassem uma classe de casos similares. Nesse caso, pensa-
se, estatisticamente, sobre a classe, em vez de pensar em termos 
causais sobre o caso individual em questão. 

Adotar a visão de fora pode fazer uma grande diferença e 
prevenir erros significativos. Pesquisa revelaria as estimativas de 
rotatividade de presidentes nos Bancos Centrais pairariam em 
número muito mais elevado antes da concessão de autonomia 
relativa com mandato fixo desencontrado com o da presidência da 
República.  

A substituição de uma questão por outra não se restringe à 
similaridade e à probabilidade. Outro exemplo é trocar um 
julgamento da frequência por uma impressão sobre a facilidade com 
a qual as ocorrências nos vêm à mente.  

Por exemplo, cresce a percepção do risco de choque de oferta 
(quebra de safra por seca provocar inflação de alimentos) ou de 
choque de demanda (demora de a Autoridade Monetária reagir frente 
à longa permanência com “afrouxamento monetário”) após tais 
incidentes serem noticiados à exaustão. Isto apesar de serem 
passageiros. 

Na teoria, a avaliação do risco deveria se basear em uma média 
no longo prazo. Na prática, incidentes recentes recebem mais peso, 
simplesmente, porque nos vêm à mente com mais facilidade.  

Ter uma impressão com base em como os casos vêm facilmente 
à mente, no lugar de um julgamento sobre a frequência, é conhecido 
como Heurística da Disponibilidade. 

A substituição de um julgamento difícil por um fácil não se 
limita a esses exemplos. Na verdade, é algo bem comum.  

Podemos pensar nessa opção pela questão mais fácil como um 
procedimento multiuso para respondermos a perguntas cujo teor nos 
ameaçam a confundir. Observe como tendemos a responder às 
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seguintes questões usando como contrapartida uma pergunta mais 
fácil. 

Acredito na mudança da taxa de juro? Confio em quem afirma 
ela vir na próxima reunião do COPOM? 

Considero essa diretoria do Banco Central competente? A 
pessoa nomeada presidente fala com confiança e autoridade? 

O programa de ancoragem das expectativas será completado 
no prazo? Ele está no prazo neste momento? 

A ancoragem das expectativas é necessária? Fico revoltado só 
de ouvir todo reducionismo econômico à palavra expectativa? 

Estou satisfeito com a diretoria do Banco Central no geral? 
Como está meu humor neste instante? 

A ancoragem das expectativas de inflação é um dos principais 
objetivos do Regime de Meta de Inflação. Os adeptos da Economia da 
Confiança acham a credibilidade da política monetária ser essencial 
para obter esta ancoragem, de forma a promover inflação baixa e 
estável, menores impactos inflacionários decorrentes dos choques e 
menores custos de desinflação. 

O sucesso do Regime de Meta de Inflação residiria em operar a 
política monetária de modo a manter as expectativas – de quem? De 
O Mercado – flutuando com desvios muito pequenos em torno da 
meta, isto é, “ancoradas à meta”.  

As expectativas funcionam como um “atrator” das taxas de 
inflação. Sua força de “ancoragem” depende da consistência entre o 
objetivo – a meta de inflação – e os instrumentos, geralmente 
reduzido à alta da taxa de juro. 

A ameaça (velada ou não) é quando as expectativas se 
desancoram, aumenta o “arrasto” imposto à inflação pela inércia. 
Para ser rompido, exige taxas de juros ainda mais altas.  

Ao fim e ao cabo, os rentistas do capital financeiro sempre 
ganham. Por isso mesmo, esse sistema é chamado de capitalista. 

Independentemente da pergunta, trocar uma questão por outra 
levará a uma resposta sem atribuir o peso apropriado a diferentes 



  48

aspectos das evidências. A ponderação incorreta das evidências 
inevitavelmente resulta em erro.  

Por exemplo, uma resposta completa a uma pergunta sobre 
satisfação com a vida financeira claramente exige consultar mais seu 
atual estado de espírito. As evidências sugerem, no entanto, o humor 
na realidade receber sempre um peso excessivo. 

Igualmente, substituir a probabilidade pela similaridade leva a 
negligenciarmos as taxas-base. Elas são, como não poderiam deixar 
de ser, irrelevantes quando avaliamos a similaridade.  

Fatores tão irrelevantes como pequenas variações na estética 
de um documento com a apresentação de um plano de negócios 
deveriam receber pouco ou nenhum peso na estimativa do valor de 
uma empresa. Qualquer impacto tenham eles no julgamento, 
provavelmente, é um reflexo da má ponderação das evidências. 
Resultará em erro de julgamento. 

Viés da Conclusão ou Prejulgamento 

 Em uma resposta rápida e categórica como “não gosto disso e 
não acredito nisso”, a expressão “não gosto” vem antes de “não 
acredito”. Sugere ter havido uma reação automática do sujeito à 
sugestão. Essa reação apriorística ajudou-o a induzir o julgamento 
mesmo caso a sugestão fosse boa. 

O exemplo ilustra um tipo diferente de viés, chamado de Viés 
de Conclusão ou Prejulgamento. Com frequência os membros do 
COPOM iniciam o processo de julgar qual é a taxa de juro adequada à 
conjuntura inclinados a chegar à determinada conclusão, 
psicologicamente, pautada por economistas-chefe de bancos 
inquiridos pelo jornalismo econômico.  

Quando os membros da diretoria do Banco Central fazem isso, 
deixam seu Sistema 1 de pensamento rápido e intuitivo sugerir uma 
conclusão. Se chegam depressa demais a essa conclusão, 
simplesmente, contornam o processo anterior de coletar e integrar 
informações. Então, mobilizam o Sistema 2 de pensamento — 
empregando o pensamento deliberativo — para elaborar argumentos 
de modo a apoiarem o prejulgamento.  
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Nesse caso, a evidência será seletiva e distorcida. Devido ao 
Viés de Confirmação e ao Viés de Desejo, a tendência é reunir e 
interpretar evidências seletivamente a favor de um prejulgamento, 
retrospectivamente, já acreditado ou desejado ser correto. 

Com frequência, concebe racionalizações plausíveis para seus 
julgamentos e chegam a pensar serem a causa de suas crenças. Um 
bom teste do papel do prejulgamento é imaginar os argumentos 
antes pensados como sustentáculos da crença na ideologia 
conservadora de repente terem se revelam inválidos. 

Seria necessário, para isso, haver um debate plural na mídia. 
Economistas de pensamentos distintos, classificados como 
heterodoxos, deveriam ter oportunidades de apresentarem seus 
pontos de vista críticos ou de vanguarda teórica. 

Regras sem Ruído 

 Em anos recentes, a Inteligência Artificial (IA), em particular 
os métodos de aprendizado de máquina, possibilitou aos 
computadores real izar muitas tarefas antes t idas como 
essencialmente humanas.  

Algoritmos de aprendizado de máquina conseguem reconhecer 
rostos, traduzir línguas e ler imagens radiológicas.  

Resolvem problemas computacionais — como gerar rotas de 
trânsito para milhares de motoristas ao mesmo tempo — com 
velocidade e precisão impressionantes.  

E realizam tarefas de previsão complexas: algoritmos de 
aprendizado de máquina poderiam fazer prognósticos de decisões da 
Comitê de Política Monetária. Determinariam quais taxas de juro 
apresentariam maior risco de não alcançar a meta de inflação e 
avaliariam quantas demandas por seguro-desemprego exigiriam a 
visita mais urgente de um assistente social às famílias dos 
desempregados. 

Embora hoje essas aplicações nos venham à mente quando 
escutamos a palavra algoritmo, o termo possui um significado mais 
amplo. Pela definição de um dicionário, algoritmo é um “processo ou 
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série de regras a serem seguidas em cálculos ou outras operações de 
resolução de problemas, especialmente por um computador”.  

Segundo essa definição, modelos simples e outras formas de 
julgamento mecânico também são algoritmos. 

De fato, muitos tipos de abordagens mecânicas, de regras 
simples quase risíveis aos algoritmos de máquina mais sofisticados e 
impenetráveis, conseguem superar o julgamento humano. Uma razão 
crucial para esse desempenho superior — embora não a única — é 
todas as abordagens mecânicas serem livres de ruído. 

A maioria das pessoas daria maior peso à liderança em vez de 
às habilidades técnicas na nomeação de membros da diretoria do 
Banco Central do Brasil? Como é possível uma média simples, não 
ponderada, de um algoritmo ter desempenhos com mais eficiência se 
comparada a uma média cuidadosamente ponderada ou a um 
julgamento mentalmente especializado de economista ou qualquer 
prático do mercado financeiro? 

Uma fórmula comparativa simples se ajusta para prever todos 
os acasos aleatórios nos dados. Se, no caso do exemplo levantado 
antes, a amostra inclui alguns economistas com elevadas habilidades 
técnicas capazes também de se saírem excepcionalmente bem em 
termos midiáticos, por motivos não relacionados a essas habilidades 
– como rede de relacionamento interpessoal local com jornalistas ou 
ideologia –, o modelo vai exagerar o peso da exigência de habilidade 
técnica de maneira generalizada. 

Quando qualquer fórmula for aplicada de fora da amostra, ou 
seja, quando é usada para prever resultados em um diferente 
conjunto de dados, os pesos não serão mais ótimos. Os acasos na 
amostra original não estarão mais presentes, precisamente porque 
eram acasos.  

Na nova amostra, seguindo o exemplo, economistas com altas 
habilidades técnicas não se destacam. A nova amostra tem diferentes 
acasos, os quais a fórmula apriorística não consegue prever.  

A medida correta de precisão de um modelo preditivo é seu 
desempenho em uma nova amostra, chamada de correlação de 
validação cruzada. Na prática, um modelo de regressão é bem-
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sucedido na amostra original enquanto uma correlação de validação 
cruzada é quase sempre mais baixa se comparada com a realizada 
com os dados originais.  

A implicação imediata dessa revisão metodológica merece ser 
amplamente conhecida: a possibilidade de fazer previsões estatísticas 
válidas sem dados prévios sobre o resultado tentado de se prever. 
Tudo necessário é apenas uma coleção de variáveis preditoras 
correlacionadas de forma confiável com o resultado. 

“O segredo reside em primeiro decidir quais variáveis observar 
e depois saber como deduzir”, afirmam Kahneman, Sibony e 
Sunstein. 

Regras Simples 

Outro estilo de simplificação são os modelos frugais ou as 
regras simples. Modelos frugais são modelos da realidade parecidos 
com cálculos aproximados simplificados ao extremo. Mas, em alguns 
cenários, eles podem produzir previsões surpreendentemente boas. 

A combinação de duas ou mais variáveis preditoras 
correlacionadas mal consegue ser mais preditiva em lugar das 
melhores variáveis isoladas. Como na vida real elas estão quase 
sempre correlacionadas, esse fato estatístico favorece o uso de 
abordagens econômicas na previsão, as quais utilizam um pequeno 
número de variáveis preditoras.  

Regras simples podem ser aplicadas com pouco ou sem 
nenhum cálculo. Produzem previsões incrivelmente precisas em 
alguns cenários, comparadas a modelos com o uso de muito mais 
variáveis preditoras. 

A mesma abordagem econômica, usando até cinco 
características ponderadas por pequenos números inteiros, foi 
aplicada a tarefas variadas entre as quais prever risco de crédito. Em 
todas essas tarefas, a regra econômica se saiu tão bem quanto 
modelos de regressão mais complexos, embora, de modo geral, não 
tão bem quanto o aprendizado de máquina. 

Em outra demonstração do poder das regras simples, pode se 
usar duas variáveis preditoras (idade e valor acumulado no portfólio) 
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dos comportamentos dos investidores. Estão estreitamente 
relacionadas aos dois fatores utilizados no modelo de seleção de 
carteira de ativos financeiros: aversão a risco de acordo com idade e 
montante de riqueza financeira possuído.  

Sua associação com o comportamento dos investidores quando 
a taxa de juro estiver muito baixa será multivariada. Uma será a dos 
jovens – fuga da renda fixa para a renda variável – e outra a dos 
idosos – corte de gastos em consumo para aumento do montante 
investido (“poupança”) em substituição ao papel dos juros compostos 
“zerados”. 

O apelo das regras econômicas ou simples é sua transparência 
e facilidade de aplicação. Além disso, essas vantagens são obtidas 
com relativamente pouco custo à precisão em relação a modelos mais 
complexos. 

Mais Complexidade: Rumo ao Aprendizado de Máquina 

Na segunda parte da jornada de Kahneman, Sibony e Sunstein, 
avançam em direção oposta, no espectro da sofisticação. E se 
pudessem usar muito mais variáveis preditoras, coletar muito mais 
dados sobre cada uma, identificar padrões de relação jamais 
detectados por uma pessoa e modelá-los para obter uma previsão 
melhor? Essa, em essência, é a promessa da inteligência artificial 
(IA). 

Conjuntos de dados muito grandes são essenciais para análises 
sofisticadas. A disponibilidade crescente deles é uma das principais 
causas do rápido progresso da IA em anos recentes.  

Um dos motivos para o sucesso dos modelos de aprendizado de 
máquina em tarefas de previsão é eles serem capazes de descobrir 
exceções — e em quantidade muito maior da percebida normalmente 
por humanos.  

Considerando a vasta quantidade de dados sobre um vasto 
número de casos, um modelo capaz de monitorar o comportamento 
de usuários de pagamentos (e recebimentos) digitais poderia na 
realidade, por exemplo, aprender quantas pessoas aplicaram em 
ações em vez de seu hábito de investimento na renda fixa. Elas 
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dificilmente sairão da bolsa de valores se estiverem obtendo ganhos 
de capital e recebimento de dividendos maiores. O aprimoramento da 
previsão de eventos raros assim reduz a necessidade de supervisão 
humana. 

Exemplos não provam os algoritmos serem sempre justos e 
imparciais ou não estarem sujeitos a discriminação em suas regras. 
Na realidade, é deduzido de uma amostra de antigas decisões 
comportamentais. Um algoritmo assim reproduzirá todos os vieses 
humanos das antigas decisões. 

É dedutível construir um algoritmo capaz de perpetuar 
disparidades raciais ou de gênero. Há inúmeros casos registrados de 
algoritmos fazendo exatamente isso.  

A visibilidade desses casos explica a crescente preocupação 
com o viés na tomada de decisão algorítmica. Antes de tirarmos 
conclusões gerais sobre os algoritmos, porém, devemos lembrar: 
alguns deles são não só mais precisos em lugar de juízes ou 
julgadores humanos como também mais justos. 

O feito pela IA não envolve mágica nem compreensão. É mera 
identificação de padrões.  

Embora possamos admirar o poder do aprendizado de máquina, 
devemos lembrar: provavelmente levará algum tempo para uma IA 
compreender por qual razão alguém com usufruto de taxa de juro 
real tão disparatada em relação ao resto do mundo deixa de aplicar 
em títulos de dívida pública pós-fixados. Ela terá de incorporar a ideia 
de renda fixa no Brasil poder ser variável com a marcação-a-
mercado. 

Contrariando o senso comum, investimentos em renda fixa 
podem gerar enormes prejuízos aos desavisados. A aprendizagem de 
máquina teria de aprender a evitar isso em suas orientações para 
investimentos pessoais.  

Pode ser estranho à IA acompanhar a variação de títulos de 
renda fixa, porque o nome sugere um rendimento constante, mas na 
prática até esses títulos pós-fixados (LFT) apresentam oscilações 
diárias. Para entender como isso funciona, a IA precisa entender 
como O Mercado precifica os títulos de renda fixa. 
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Os títulos com taxas fixas ou acima da inflação só garantem 
essa rentabilidade no vencimento do papel. Por exemplo, o Tesouro 
Prefixado 2026 à venda hoje na plataforma, só garante os 7,35% ao 
ano para quem levar o título até o vencimento, 01/01/2026. 

A mesma coisa valeria para o IPCA+ e todos os títulos fora o 
Tesouro Selic ou Pós-fixado, pois esse título seguiria a taxa básica de 
juros. Para quem decidir fazer o resgate antecipado, recebe o valor 
de mercado do investimento. Esse valor varia diariamente. 

O valor de mercado é variável devido às mudanças nos juros. O 
Tesouro Nacional está sempre alterando as taxas de cada título, no 
leilão primário, para acompanhar o movimento dos juros. 

Assim, quem investe hoje no Tesouro Prefixado e depois de um 
ano o mesmo título está na plataforma pagando mais juros, o seu 
papel será desvalorizado. O comprador para ter motivação para 
resgatar o seu título deve te cobrar a diferença para a taxa atual. 

Na regra simples prática, os títulos pré-fixados e atrelados à 
inflação vão se desvalorizar toda vez quando os juros subirem e se 
valorizar toda vez quando os juros abaixarem. Para quem não cogita 
um resgate antecipado, a taxa permanece aquela do vencimento, 
porque o investidor vai segurar o papel até lá. 

Mesmo com o corte na Selic Meta, é natural os juros subirem 
em meio às crises de confiança. Isso acontece porque o risco país 
sobe. 

Assim como o score do devedor (avaliação de risco) impacta 
nos juros a pagar se pegar um empréstimo, a situação do país 
impacta nos juros dos títulos públicos. Quanto maior o risco-Brasil, 
maior a taxa. 

Além da alta nos juros decorrente da crise, os títulos IPCA+ 
têm um vencimento mais distante, isso aumenta o impacto da queda, 
mas também da alta. 

As LFTs são títulos de dívida emitidos pelo Governo Brasileiro. 
Caso o emissor não dê calote, o investidor receberá na data do 
vencimento o retorno contratado na compra do título.  
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É altamente improvável o Tesouro Nacional dar calote na dívida 
interna, pois no limite poderia imprimir mais moeda nacional para 
pagar sua dívida e assim não perderia seu crédito (confiança) para 
lançar novos títulos de dívida pública para os investidores adquirirem. 
Logo, as LFTs (ou Tesouro Selic), continuam sendo o título de mais 
baixo risco (“soberano”) à disposição dos investidores. 

Mas por qual razão os Fundos DI, carregadores de LFT, tiveram 
retorno negativo durante o crash de março de 2020? 

O Tesouro Selic é um título pós-fixado, cuja rentabilidade varia 
junto com a taxa Selic, minimizando o chamado de “risco de 
mercado”: oscilação nos preços dos ativos em momentos de maior ou 
menor aversão a risco. Porém, quando se investe em tais títulos, 
existe um pequeno prêmio (% de retorno acima da taxa Selic), 
variável conforme a demanda pelas LFTs.  

Quando há forte demanda por LFTs, os prêmios acima da Selic 
são baixos e quando há pouca demanda, os prêmios exigidos são 
maiores. Historicamente, esse prêmio sempre foi bem baixo. No início 
do ano do início da pandemia estava em 0,02%. 

Porém, com o forte aumento de gastos do Governo, devido à 
pandemia do coronavírus, a situação fiscal já frágil no Brasil se 
deteriorou ainda mais. Esse cenário aumentou a necessidade do 
governo de se financiar via empréstimos dos investidores. 

Por exemplo, isso levou o Tesouro Nacional a realizar, em 10 de 
setembro de 2020, um “mega leilão”, colocando no mercado mais de 
R$ 46 bilhões de títulos de dívida pública. Esse grande volume 
impactou negativamente as expectativas do mercado ao revelar o 
governo precisar de recursos além do esperado.  

Por aumento do poder de barganha, quem aceitava comprar as 
LFTs exigiu mais prêmio. Saiu de 0,03% no início de setembro de 
2020 para 0,09% e seguiu aumentando ao longo das semanas 
seguintes. 

Esse movimento afetou a marcação a mercado (MtM: Marke-to- 
Market) dos papéis. Eles tiveram um retorno negativo no mês de 
setembro de 2020.  
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Incentivou a fuga de recursos dos Fundos DI para CDBs sem 
MtM. Marcação a Mercado (MTM) é o processo de refletir o valor de 
mercado dos ativos na cota representativa do valor da carteira. 

Uma analogia pode ser feita com o ocorrido com os Fundos de 
Crédito Privado (pós-fixado em % do CDI) nos meses de março e 
abril de 2020, quando tais produtos sofreram quedas expressivas. No 
início da pandemia, o aumento da percepção de risco de crédito das 
empresas e, principalmente, a intensificação do fluxo de vendas dos 
títulos privados, para obtenção de capital de giro face o desequilíbrio 
entre fluxos de entrada e fluxos de saída, levaram a retornos 
negativos da classe. 

Nesta analogia, a “Pessoa Jurídica devedora” (tomadora do 
crédito) seria o governo brasileiro. Mas ele possui o melhor risco de 
crédito do país: o soberano. O Tesouro Nacional nunca deu calote em 
sua dívida pública e é altamente improvável isso acontecer, muito 
menos no caso da dívida em posse de investidores locais, cujo 
pagamento pode ser feito com emissão da moeda nacional. 

No caso das LFTs, quando apresentaram retornos negativos, as 
perdas dos investidores só seriam efetivamente realizadas se os 
recursos fossem resgatados ou se houvesse venda desses títulos no 
mercado secundário. Se os títulos fossem carregados até o 
vencimento, o retorno auferido na aplicação seria exatamente aquele 
contratado no momento da compra (leilão primário), geralmente um 
pouco superior à taxa Selic, independentemente dos solavancos 
observados na trajetória.  

Analogamente, os investidores, ao não resgatarem seus 
recursos dos fundos conservadores (Renda Fixa Simples ou fundos 
DI), poderão ver a rentabilidade acumulada de seus investimentos 
retornarem à elevação ao longo do tempo. 

Apesar das oscilações indesejadas, as LFTs e os Fundos DI ou 
Renda Fixa Simples (investidores apenas em LFTs) ainda são os 
produtos com o menor risco de crédito do país. Em conjunto com a 
flexibilidade da liquidez diária, apresentam uma combinação bastante 
atrativa para a reserva de emergência ou investimentos para 
acompanhar a maior taxa de juro real do mundo. 
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Por qual razão não usamos regras com mais frequência? 

Para resumir esse breve exame da tomada mecânica de 
decisão, Kahneman, Sibony e Sunstein revisam dois motivos para a 
superioridade das regras de todo tipo sobre o julgamento humano.  

Primeiro, todas as técnicas de previsão mecânicas, não só as 
mais recentes e mais sofisticadas, representam significativos 
incrementos no julgamento humano. A combinação de padrões 
pessoais e ruído de ocasião exerce tamanho peso na qualidade do 
julgamento humano a ponto de a simplicidade e a falta de ruído 
serem vantagens consideráveis. Regras simples meramente sensatas 
muitas vezes saem-se melhor em lugar do julgamento humano. 

Segundo, os dados às vezes são suficientemente ricos para 
técnicas de IA sofisticadas detectarem padrões válidos e irem muito 
além da capacidade preditiva de um modelo simples. Quando a IA é 
bem-sucedida assim, a vantagem desses modelos sobre o julgamento 
humano não é apenas a ausência de ruído, mas também a 
capacidade de explorar muito mais informações. 

Considerando essas vantagens e a enorme quantidade de 
indícios capazes de as sustentar, vale a pena perguntar por qual 
razão os algoritmos não são usados muito mais amplamente para o 
tipo de julgamentos profissionais discutidos neste livro “Ruído”. A 
despeito de toda a animada conversa sobre algoritmos e aprendizado 
de máquina, e das importantes exceções em áreas particulares, seu 
uso permanece limitado.  

Muitos especialistas ignoram o debate clínico × mecânico, 
preferindo confiar em seu próprio julgamento. Têm fé em suas 
intuições e duvidam de a máquinas possam se sair melhor. Encaram a 
ideia da tomada de decisão algorítmica como desumanização e uma 
abdicação de sua responsabilidade. 

O uso de algoritmos no diagnóstico médico, por exemplo, ainda 
não é rotina, apesar dos impressionantes avanços. Poucas 
organizações utilizam algoritmos em suas decisões de contratação e 
promoção. Tecnocratas do Banco Central fixam a taxa de juro básica 
com base em seu julgamento e experiência, não segundo uma 
fórmula.  
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O rigor algorítmico foi por muito tempo a exceção, e não a 
regra, no processo de tomada de decisão das equipes profissionais. 
Até hoje, os tecnocratas frequentemente confiam em sua intuição e 
insistem em a análise estatística ser incapaz de substituir um bom 
discernimento. 

Entre outras objeções feitas por diversos profissionais ao 
julgamento mecânico, a resistência dos “clínicos” podia ser explicada 
por uma combinação de fatores sociopsicológicos, incluindo seu 
“medo de perder o emprego para a tecnologia”, “formação ruim” e 
uma “aversão geral a computadores”. 

Desde então, os pesquisadores identificaram fatores adicionais 
de modo a contribuírem para essa resistência. O objetivo neste livro 
“Ruído” é oferecer sugestões para o aperfeiçoamento do julgamento 
humano, não fazer a defesa da “troca de pessoas por máquinas”. 

Mas alguns resultados sobre o capaz de levar a resistir à 
previsão mecânica são relevantes para a discussão sobre julgamento 
humano. Um entendimento essencial emergiu da pesquisa recente: 
as pessoas não desconfiam sistematicamente de algoritmos.  

Quando podem optar entre receber a orientação humana e a 
escolha de um algoritmo, por exemplo, no Netflix, YouTube ou 
Spotify, com alguma frequência preferem o segundo. Essa resistência 
ou aversão a algoritmos nem sempre se manifesta em recusa 
terminante em adotar novas ferramentas de auxílio à decisão.  

Com mais frequência, até nos dispomos a dar a uma chance ao 
algoritmo, mas o abandonamos logo quando percebemos ele também 
cometer erros. 

Em certo nível, essa reação parece sensata: por qual razão 
perder tempo com um algoritmo não confiável? Nós, humanos, temos 
perfeita consciência de cometer erros, mas não estamos preparados 
para dividir esse privilégio.  

Esperamos as máquinas serem perfeitas. Se essa expectativa é 
violada, nós as descartamos. 

Devido a essa expectativa intuitiva, porém, as pessoas tendem 
a desconfiar dos algoritmos e a continuar usando seu julgamento 
mesmo quando a escolha produz resultados de inferioridade 
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demonstrada. É uma atitude muito enraizada. Dificilmente vai mudar 
enquanto a precisão quase perfeita não puder ser atingida. 

Por sorte, grande parte do possível de tornar as regras e os 
algoritmos melhores pode ser reproduzida no julgamento humano. 
Não podemos esperar usar informações com tanta eficiência quanto 
um modelo de IA, mas podemos tentar copiar a simplicidade e a 
ausência de ruído dos modelos simples.  

A dedução da leitura do livro “Ruído” é adotarmos métodos de 
redução do ruído de sistema. Assim, deveremos ver melhoras na 
qualidade dos julgamentos preditivos. Como melhorar o julgamento 
humano é o principal assunto da parte V deste livro. 

Em resumo do sugerido até aqui, quando há muitos dados, os 
algoritmos de aprendizado de máquina saem-se melhor em lugar dos 
julgamentos humanos e melhor em vez de modelos simples. Até as 
regras e os algoritmos mais simples têm grandes vantagens sobre o 
julgamento humano: são livres de ruído e não procuram refletir 
percepções complexas, geralmente inválidas, sobre as variáveis 
preditoras. 

Regras ou Padrões? 

Kahneman, Sibony e Sunstein alertam: “se você parece 
confiante em sua conclusão, pense esse não ser um problema fácil, 
afinal há indícios apontando em diferentes direções. Você não terá 
omitido interpretações alternativas (ortodoxas ou heterodoxas) das 
evidências?” 

Sobre a mesma conjuntura econômica, a avaliação pode ser 
bastante diferente entre economistas. De onde vem esse ruído de 
padrão? 

A singularidade da personalidade humana nos capacita a 
mostrar inovação e criatividade – e faz de nós companhias 
interessantes e excitantes. Afirmam: “quando se trata do julgamento, 
porém, essa singularidade não é uma vantagem”. 

Para reduzir o ruído ou decidir como e em qual medida o fazer, 
precisamos diferenciar dois modos de regular o comportamento: 
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regras e padrões. Organizações de todo tipo com frequência 
escolhem um dos dois ou uma combinação de ambos. 

Por exemplo, em vez de estabelecer quem vazar informações 
para a imprensa será punido com demissão, um órgão público como o 
Banco Central poderia afirmar: “vazamentos serão devidamente 
punidos”. Se as regras, na legislação, estabelecem não se pode 
exceder determinada programação monetária ou limite de taxa de 
juro a ponto de colocar a economia em eterna estagnação (ou 
enorme “hiato de produto”), padrões de conduta determinariam os 
diretores do Banco Central terem o dever de conduzir a política 
monetária “com prudência”. 

Esses exemplos ilustram a distinção central entre regras e 
padrões, importantes na orientação dos tecnocratas nomeados – e 
não eleitos:  

• regras são feitas para eliminar a discricionariedade por parte de 
quem as aplica;  

• padrões são feitos para conceder tal discricionariedade.  

Onde há regras, o ruído precisa ser seriamente reduzido. A 
interpretação de uma regra exige respostas a questões factuais: em 
qual ritmo conduzir a alta ou a baixa da taxa de juro básica? 

A própria apuração dos fatos da regra muitas vezes envolve o 
julgamento e, portanto, gera ruído ou é afetada pelo viés. Não faltam 
exemplos. Quem elabora a regra pretende reduzir esses riscos.  

Quando a regra consiste em um número (“crescimento da 
oferta de moeda de acordo com o crescimento do produto real”), o 
ruído precisa ser reduzido. Controle monetário geral causa recessão. 

Regras têm uma característica importante: elas reduzem o 
papel do julgamento. Nesse aspecto, pelo menos, o julgador 
(entendido como todo aquele com obrigação de aplicar regras) tem 
menos trabalho a fazer. Afinal, ele só segue as regras. Para o bem ou 
para mal, sua margem de manobra é muito menor. 

Padrões são completamente diferentes. Onde há padrões, o 
julgador precisa pensar muito para especificar o significado de termos 
amplos. Talvez tenha de elaborar inúmeros julgamentos para decidir 
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o possível de ser considerado “razoável” e “viável” como “suavização 
do ciclo”.  

Além da apuração dos fatos e dados, precisa atribuir conteúdo 
a frases relativamente vagas. Quando estabelecemos padrões, na 
prática exportamos a autoridade da tomada de decisão para os 
outros. Delegamos poder. 

Diretrizes podem ser regras ou padrões. Quando são regras, 
restringem dramaticamente o julgamento. Mesmo quando são 
padrões, podem estar longe de abrangentes.  

Uma determinada escala é uma diretriz, não é uma regra. Ela 
não proíbe o exercício da discricionariedade.  

Se as diretrizes forem rígidas a ponto de eliminar essa 
discricionariedade, passam a ser regras. Algoritmos funcionam como 
regras, não como padrões. 

Divisões e Ignorância 

Sempre quando empresas, organizações, sociedades ou grupos 
estão nitidamente divididos, será mais fácil produzir padrões em vez 
de regras. Os diretores do Banco Central podem estar de acordo 
quanto a coibir abusos por parte do gasto público eleitoreiro sem 
conseguir dizer exatamente como entendem tais abusos.  

As pessoas sábias concordam: a Constituição protege a 
liberdade de expressão, mas não o discurso de ódio contra 
adversários políticos, etnias, gêneros, transexuais, etc. Essa liberdade 
não é em absoluto, por exemplo, em defesa de um partido nazista 
para massacrar judeus e outros considerados não de sua “raça pura”.  

A população antenada concorda: deputados devem aprovar 
regras prudentes, para redução da emissão de gases do efeito estufa, 
mesmo sem ter uma definição de qual nível constitui prudência. 

Estabelecer padrões sem especificar detalhes, geralmente, leva 
a ruído. Pode ser controlado mediante algumas estratégias, como 
agregar julgamentos e usar o protocolo de avaliações mediadoras.  
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Às vezes os líderes querem estabelecer regras sem na prática 
conseguirem concordar com elas. Nas próprias Constituições 
nacionais encontramos muitos padrões como proteger a liberdade de 
religião sem exploração dos fiéis.  

O mesmo é verdade na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos quando afirma: “todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos”. Na realidade, não é bem assim... 

A grande dificuldade em fazer pessoas diversas concordarem 
sobre regras de redução de ruído é um dos motivos para o 
estabelecimento de padrões em vez de regras.  

Os líderes de uma empresa podem ser incapazes de concordar 
com palavras específicas determinantes de como os funcionários 
devem lidar com o cliente. A melhor maneira de conseguir isso talvez 
seja criar padrões.  

O setor público é análogo. Legisladores podem chegar a um 
acordo acerca de um padrão (e tolerar o ruído resultante) se esse for 
o preço a pagar pelo próprio exercício da legislatura. Médicos podem 
concordar com padrões para diagnosticar doenças, mas se alguém 
tenta impor regras, normalmente, surge uma discordância intratável. 

As divisões sociais e políticas não são o único motivo para as 
pessoas recorrerem a padrões em vez de regras. Às vezes, o real 
problema é carecerem da informação necessária para as capacitar a 
produzir regras sensatas.  

O melhor a fazer é aprovar algum tipo de padrão e confiar nos 
especialistas para especificar seu significado. Isto mesmo caso a 
consequência seja o ruído. 

Regras podem ser enviesadas de muitas formas. Uma lei 
poderia proibir não graduados em Economia para cargos de ministro 
da Fazenda ou presidente do Banco Central. Afastaria muitos notáveis 
práticos (e midiáticos), ex-passageiros nesses cargos transitórios, 
sem o conhecimento sistêmico propiciado pelo estudo sistemático de 
Macroeconomia.  

Ainda se criarem um amplo viés, as regras reduzirão 
nitidamente os ruídos se todos as cumprirem. Se a lei diz: são 
proibidos a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 
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21 anos e todos a respeitam, provavelmente haverá pouco ruído. Já 
os padrões são um convite ao ruído. 

Presidentes do Banco Central no Comando de Subordinados 

A distinção entre regras e padrões tem grande importância para 
qualquer instituição pública ou privada, incluindo negócios de todo 
tipo. A escolha entre regras e padrões ocorre sempre quando um 
superior tenta controlar um subalterno.  

Os chefes devem passar como diretiva padrões ou regras?  

Um presidente em uma diretoria pode conduzir os funcionários 
de forma muito específica ou mais geral: “use o bom senso” ou 
“tenha discernimento”. Um médico pode agir da mesma forma ao 
passar prescrições: “tomar um comprimido de manhã e à noite” é 
uma regra; “tomar um comprimido quando sentir necessidade” é um 
padrão. 

Como Kahneman, Sibony e Sunstein mencionam, empresas de 
redes sociais como Facebook inevitavelmente têm de se preocupar 
com o ruído e como reduzi-lo. Elas podem dizer a seus funcionários: 
derrubem conteúdo sempre quando o post viola uma regra clara, por 
exemplo, pornografia. Ou aplicarem um padrão: como proibir bullying 
ou materiais patentemente ofensivos a adversários.  

Os Padrões da Comunidade do Facebook, publicados pela 
primeira vez em 2018, são uma mistura de regras e padrões, com 
boa dose de ambos. Quando o Facebook os divulgou, inúmeras 
queixas foram feitas pelos usuários, afirmando os padrões da 
empresa produzirem ruído excessivo e, portanto, gerarem erros e 
injustiças.  

Havia a preocupação recorrente de os julgamentos sobre os 
posts pudessem exibir alta variância, devido aos muitos milhares de 
revisores do Facebook. Quando derrubavam um post, os revisores 
tomavam diferentes decisões sobre o permitido ou não. Para perceber 
por qual razão essa variabilidade era inevitável, considere os Padrões 
da Comunidade do Facebook em 2020: 

“Definimos discurso de ódio como um ataque direto a pessoas 
baseado no chamado de características protegidas: raça, etnia, 
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nacionalidade, religião, orientação sexual, casta, sexo, gênero, 
identidade de gênero e doença grave ou deficiência. Definimos 
ataques como discursos violentos ou degradantes, xingamentos 
e apelos à exclusão ou segregação.” 

Ao implementar uma definição desse tipo, os revisores 
fatalmente serão ruidosos. É difícil saber, exatamente, aquilo 
correspondente a “discursos violentos ou desumanizantes”?!  

O Facebook tinha consciência dessas questões e, para lidar com 
o problema, deu um passo na direção de abrandar as regras, 
precisamente para reduzir o ruído. Essas regras foram catalogadas 
em um documento interno chamado Padrões de Implementação.  

Consistia em cerca de 12 mil palavras e foi obtido pela revista 
New Yorker. No texto público dos Padrões da Comunidade, a 
orientação sobre conteúdo explícito começava com um padrão: 
“Removemos conteúdo com glorificação da violência”. O que isso 
significa, exatamente? Ora, defesa do armamentismo e ataque físico 
e oral a adversários com degradação pessoal...  

Por outro lado, os Padrões de Implementação listavam imagens 
explícitas e diziam claramente aos moderadores de conteúdo quanto 
a elas, por exemplo, “seres humanos carbonizados ou pegando fogo” 
e “partes do corpo desmembradas”.  

Para resumir uma história complicada, os Padrões da 
Comunidade parecem mais com padrões. Os Padrões de 
Implementação parecem mais com regras. 

Nessa mesma linha, uma presidência do Banco Central pode 
pedir aos membros da diretoria se pautarem por regras ou padrões: 
Por exemplo:  

• regras ao decidirem voltar ao maior nível da taxa de juro, na 
década recente, após depreciação da moeda nacional provocar 
inflação importada, ou  

• padrões ao decidirem acionar o sinal de recessão à vista, caso 
todos os agentes econômicos não moderarem seus 
apreçamentos com expectativas inflacionárias desancoradas.  
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O presidente desse órgão talvez prefira regras, porque elas 
limitam a discricionariedade dos diretores, desse modo, reduzindo o 
erro. Mas também pode achar, em algumas circunstâncias, os 
diretores deverem usar seu discernimento. Nessas situações, padrões 
podem ser muito melhores em lugar de regras, embora produzam 
algum ruído. 

Em todos esses casos e muitos outros, quem decide entre 
regras e padrões deve focar:  

1. no problema do ruído,  

2. no problema do viés ou  

3. em ambos.  

Tomadores de decisões capazes de afetar os negócios, sejam 
macroeconômicos ou microeconômicos, devem assumir essa atitude o 
tempo todo. Mas às vezes isso é feito intuitivamente e sem muita 
estrutura. 

Padrões vêm em muitas formas e tamanhos. Em essência, 
podem não ter conteúdo algum: “faça o apropriado sob as 
circunstâncias”.  

Podem ser escritos de modo a se aproximar de regras — como 
quando o apropriado é especificamente definido para limitar a 
discricionariedade dos julgadores. Por exemplo, definição de evitar 
uma depressão, isto é, a queda absoluta do PIB ou o retrocesso 
econômico.  

Regras e padrões também podem ser misturados e 
combinados. Por exemplo, o Banco Central pode adotar uma regra 
(“todo candidato deve ter diploma superior”) para todas as diretorias 
de bancos, seja público, seja privado. Desse modo, precede a 
aplicação do padrão (“atendida essa restrição, a opção será por 
pessoas com maior titulação e maior experiência prática”). 

Regras devem reduzir ou até eliminar o ruído e padrões muitas 
vezes geram um bocado de ruído, exceto caso alguma estratégia de 
redução seja adotada. Em organizações públicas e privadas, o ruído é 
com frequência produto da falha em criar regras.  
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Quando o ruído é suficientemente alto, ou seja, todos percebem 
pessoas em situação similar não estão sendo tratadas de forma 
similar, em geral há um movimento na direção das regras. A questão 
social é: a desigualdade financeira não permite só poucos tirarem 
proveito da alta da taxa de juro? 

No caso de taxas de juro provocarem uma Grande Depressão 
deflacionária, esse movimento atinge a todos e pode se transformar 
em clamor público. Uma auditoria de ruído de algum tipo, 
normalmente, precede esse movimento. 

Volta dos Reprimidos 

 Quem deveria reivindicar auxílio financeiro na Grande 
Depressão deflacionária? Se a pergunta for formulada assim, quem a 
avalia tomará decisões ad hoc ruidosas e, portanto, injustas.  

Quando essas decisões ruidosas e injustas costumam ser a 
norma, os resultados são escandalosos. Dois indivíduos com a mesma 
depressão grave ou dor crônica recebem tratamentos diferentes em 
função de seus estratos sociais distintos.  

Diante disso, o funcionalismo público passou a adotar algo mais 
parecido com uma regra — uma matriz de invalidez. A matriz requer 
julgamentos relativamente mecânicos, baseados em formação 
escolar, localização geográfica e capacidades físicas remanescentes. O 
objetivo é tornar as decisões menos ruidosas. 

A principal discussão sobre o problema atribui um nome à 
tentativa de eliminar julgamentos ruidosos: justiça burocrática. A 
criação dessa matriz seria fundamentalmente justa, precisamente 
porque promete eliminar o ruído.  

Em algumas situações, porém, a promessa de justiça 
burocrática pode não se concretizar. Sempre quando uma instituição 
adota decisões delimitadas por regras, corre risco de ver o ruído 
voltar a emergir. 

A regra monetarista, por exemplo, controle da oferta de moeda, 
produziu um terrível resultado no caso específico da economia 
brasileira no fim da ditadura militar – e do desenvolvimentismo. Junto 
com duas maxidesvalorizações da moeda nacional, Delfim e Pastore 
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deixaram como herança maldita um Regime de Alta Inflação 
Indexada.  

Depois disso acontecer com um presidente monetarista de 1983 
a 1985 (Afonso Celso Pastore), os julgadores seguintes (a nova 
diretoria do Banco Central) puderam simplesmente ignorá-la, 
considerando a programação monetária por demais austera e 
ineficaz. Por esse motivo, talvez tenham exercido seu poder 
discricionário mediante uma forma branda de desobediência civil. 
Isso pode ser difícil de regulamentar ou até mesmo enxergar.  

Em empresa privada e estatal, os funcionários ignoram regras 
rígidas vistas como tolas. De modo similar, agências administrativas 
encarregadas de zelar pela segurança e saúde públicas podem 
simplesmente se recusar a impor estatutos quando forem 
excessivamente rígidos e regrados.  

No Direito Criminal, a nulificação por júri se refere a situações 
onde os jurados simplesmente se recusam a seguir a lei, 
considerando-a despropositadamente rígida e austera. 

Sempre quando uma instituição pública ou privada tenta 
controlar o ruído com regras rígidas, deve permanecer alerta para a 
possibilidade de as regras simplesmente serem contornadas com o 
poder discricionário atuante na clandestinidade. A política de crédito 
direcionado, uma reação frequente de os bancos públicos evitarem a 
economia entrar em uma recessão por conta de uma política de 
controle monetário geral do Banco Central, era extremamente difícil 
de controlar e até de a opinião pública perceber. 

Quando essas coisas acontecem, há ruído, mas ninguém 
escuta. É necessário monitorar as regras estúpidas – como a Regra 
do Teto, a Regra de Ouro e a Lei de Responsabilidade Fiscal – para ter 
certeza de elas estarem operando conforme o pretendido ou apenas 
colocando a economia brasileira em estagflação permanente.  

Caso contrário, a presença de ruído pode ser uma pista. Essas 
regras devem ser revistas. 
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Escolha entre Regras e Padrões: Intuitiva ou Planejada 

No governo, a escolha entre regras e padrões com frequência é 
intuitiva, mas ela pode ser feita de forma mais disciplinada. Como 
uma primeira aproximação, a escolha depende de apenas dois 
fatores:  

(1)  o custo das decisões e  

(2)  o custo dos erros. 

Com padrões, o custo das decisões pode ser muito alto para 
julgadores de todo tipo, simplesmente porque cabe a eles trabalhar 
para lhes atribuir conteúdo. O exercício do julgamento pode ser 
oneroso.  

Por exemplo, o fenômeno conhecido em Brasília como “apagão 
de canetas” trata-se de um processo pelo qual servidores públicos 
deixam de tomar decisões importantes por temor de retaliação dos 
órgãos de controle. 

Para fazer seu melhor diagnóstico, a diretoria do Banco Central 
teria de refletir longamente sobre cada caso e, mesmo assim, os 
julgamentos poderiam muito bem ser ruidosos. Quando os membros 
do COPOM contam com diretrizes claras para decidir se a economia 
tem inflação de demanda, de custos, inercial ou acelerada, suas 
decisões podem ser rápidas e relativamente inequívocas.  

Se o limite de crescimento da economia está cronicamente 
baixo há anos, o controlador da demanda agregada não precisa 
perder tempo pensando no quanto a produção pode crescer. Se 
houver um padrão –ela não deve atingir o pleno emprego com uma 
“inflação verdadeira” – , o Banco Central não vai “quebrar a cabeça” 
para se decidir, embora a imposição da desaceleração econômica seja 
certamente ruidosa.  

Com regras claras e bem divulgadas, os custos das decisões em 
geral são muito mais baixos. Mesmo assim, é complicado.  

A aplicação de uma regra pode ser inequívoca, mas, antes de 
ser estabelecida, alguém tem de decidir a respeito de sua 
consistência. Criar uma regra pode ser difícil em um debate político-
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ideológico polarizado com sectarismo mútuo. Às vezes, o custo é 
proibitivo.  

Sistemas legais e empresas privadas desse modo usam com 
frequência palavras como razoável, prudente e viável. Por esse 
mesmo motivo termos como esses desempenham um papel 
igualmente importante em áreas como Medicina, Engenharia e 
Economia. 

O custo dos erros se refere à quantidade e magnitude dos 
equívocos. Uma questão sempre presente é se os subalternos são 
informados e confiáveis e se praticam a higiene da decisão.  

Em caso afirmativo, um padrão pode servir perfeitamente — e 
talvez haja um pouco de ruído. Superiores precisam impor regras 
quando têm motivo para desconfiar de seus comandados.  

Se o subalterno for incompetente ou parcial e não puder 
viabilizar a implementação da higiene da decisão, deve ser 
restringido por regras. Uma organização sensata compreende a 
quantidade de discricionariedade concedida está estreitamente ligada 
ao nível de confiança depositado em seus representantes. 

Da perfeita confiança à completa desconfiança há todo um 
leque. Um padrão pode levar a numerosos erros por parte de agentes 
sem serem confiáveis, mas, se esses erros forem mínimos, talvez 
sejam toleráveis. Uma regra pode levar a poucos enganos, mas, se 
forem catastróficos, talvez seja preferível um padrão.  

Devemos ser capazes de perceber não haver um motivo geral 
para pensar o custo dos erros ser maior, seja com regras, seja com 
padrões. Se uma regra for perfeita, não produzirá erros. Mas regras 
raramente são perfeitas. 

Suponha a Constituição determinar um limite fixo, por exemplo, 
para a taxa de juro em 12% aa. Logo, em sua regulamentação 
legislativa, se indagaria: em termos nominais ou reais? Com a taxa 
de inflação acima desse nível, a taxa de juro seria negativa em 
termos reais! 

Esse juro seria para empréstimos? Ou para a taxa de juro de 
referência para a captação? O spread possível viabilizaria a atividade 
bancária? 
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Um padrão produziria menos erros — se os constituintes 
pudessem encontrar uma formulação de palavras adequada e se as 
pessoas pudessem aplicá-las com precisão. Tal coisa dificilmente será 
conseguida. Por isso, quase sempre encontramos regras simples, 
baseadas na divisão entre operações com recursos livres e com 
recursos direcionados, aquelas com juros de mercado, estas com 
juros subsidiados. 

Esse exemplo sugere uma questão muito mais ampla. Sempre 
quando numerosas decisões precisam ser tomadas, pode muito bem 
haver um bocado de ruído, e há uma forte razão para haver regras 
claras. Se os julgadores veem a economia com imensa taxa de 
desemprego aberto, cometerão menos erros se seus julgamentos 
forem restringidos por regras sensatas.  

Na ausência de tais regras, e com padrões sem limites 
definidos, o custo das decisões tende a ficar impossivelmente alto. 
Em decisões repetidas, há vantagens reais em se mover na direção 
de regras mecânicas, em vez de julgamentos ad hoc.  

O ônus de exercer a discricionariedade se revela grande. O 
custo do ruído, ou a parcialidade gerada, talvez seja intolerável. 

Organizações inteligentes têm plena consciência das 
desvantagens em ambas as formas de regular o comportamento. Elas 
recorrem a regras, ou padrões próximos de regras, como maneira de 
reduzir o ruído e o viés heurístico.  

Para minimizar o custo dos erros, estão dispostas a devotar 
antecipadamente considerável tempo e atenção para assegurar as 
regras serem (suficientemente) precisas. 

Proibição de Ruído por Lei 

 Em muitas situações, o ruído deveria ser um escândalo. 
Convivemos com ele, mas não deveríamos.  

Uma medida simples é mudar de uma discricionariedade sem 
limites definidos – como a fixação da taxa de juro básica em regime 
de meta de inflação – ou um padrão vago – bom-senso – para uma 
regra ou algo próximo disso. Fazemos uma ideia de quando a 
resposta simples é a resposta correta.  
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Mas mesmo quando uma regra não é viável ou não é boa ideia, 
identificamos uma série de estratégias para reduzir o ruído. 

Tudo isso passa por uma questão mais ampla: o sistema legal 
deveria decretar a ilicitude do ruído? Seria muito simples responder 
de maneira afirmativa, mas a lei deve fazer muito mais além disso 
para controlar o problema.  

O sociólogo alemão Max Weber deplorava a “justiça do alcaide”, 
aqui em Terrae Brasilis conhecida como o risco de conceder 
autoridade ao “guarda-de-esquina”. Ele a entendia como julgamentos 
informais, ad hoc, não disciplinados por regras gerais.  

Na v isão de Weber, a just iça do a lca ide se dava 
intoleravelmente caso a caso. Era uma violação da soberania da lei.  

Como ele afirmou, o juiz “não adjudicava exatamente segundo 
regras formais e ‘independentemente do réu’. O contrário prevalecia 
amplamente. Ele julgava as pessoas segundo suas qualidades 
concretas e em termos da situação concreta ou segundo a equidade e 
adequação do resultado concreto”. 

Essa abordagem, argumentou Weber, “não conhece regras de 
decisão racionais”. Weber se queixava do ruído intolerável acarretado 
pela justiça do alcaide.  

Ele celebrava a ascensão dos julgamentos burocráticos, 
disciplinados de antemão como na ideia de justiça burocrática. Ele via 
as abordagens especializadas, profissionais, delimitadas por regras 
como o estágio final na evolução do Direito.  

Mas, muito depois de Weber ter escrito, está claro: a justiça do 
alcaide, ou algo nessa linha, continua por toda parte. A questão é: 
qual medida tomar a respeito? 

Em alguns casos, o ruído pode ser considerado uma violação 
dos Direitos Humanos, e, em geral, os sistemas legais no mundo todo 
deveriam empreender esforços bem maiores para controlá-lo. 
Considere sentenças criminais, penalidades civis, concessões ou 
recusas de asilo, oportunidades de ensino, vistos, alvarás de 
construção, licenças para trabalhar e concessões de aposentadoria.  
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Suponha uma grande agência do governo estar contratando 
centenas ou mesmo milhares de pessoas para tomar decisões “sem 
pé nem cabeça” — há uma cacofonia de ruído. Ou suponha de um 
órgão de proteção ao menor lidar com as crianças de formas muito 
variadas, dependendo do funcionário designado para cada caso. É 
aceitável a vida e o futuro de uma criança depender de acaso? 

Em muitos casos, a variabilidade em tais decisões é claramente 
causada por vieses, incluindo vieses cognitivos identificáveis e certas 
formas de discriminação. Quando é esse o caso, as pessoas tendem a 
achar a situação intolerável e a lei pode ser invocada como medida 
corretiva, exigindo práticas novas e diferentes.  

Organizações do mundo todo veem o viés como um mal a ser 
combatido. Mas não encaram o ruído da mesma forma. E deveriam. 

Em muitas áreas, o nível de ruído atual é elevado demais. Ele 
impõe altos custos e produz terríveis arbitrariedades.  

Kahneman, Sibony e Sunstein catalogaram no livro “Ruído” é 
apenas a ponta do iceberg. A lei deve fazer muito mais para reduzir 
esses custos. É uma injustiça necessária de ser combatida. 
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Capítulo 3.  
Ruídos: Falhas no Julgamento Humano 

Introdução 

Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein são 
coautores do livro “Ruído: Uma Falha no Julgamento Humano”. 
Chamam de ruído a variabilidade indesejada de julgamentos.  

Convivemos com uma quantidade excessiva dele. O objetivo 
central do livro deles foi explicar por qual razão isso acontece e 
entender o possível de ser feito a respeito. 

 Julgamento não deve ser confundido com “pensamento” ou 
“raciocínio”. É um conceito bem mais restrito: o julgamento é uma 
forma de medição onde o instrumento é a mente humana.  

Como outras formas de medição, o julgamento atribui uma 
pontuação a um objeto. Mas ela não precisa consistir em números.  

O julgamento integra informalmente diversas informações 
separadas em uma avaliação geral. Não é uma computação e não 
segue regras exatas.  

Os coautores exemplificam: “um professor se vale do 
julgamento para dar nota a um trabalho, mas não para avaliar um 
teste de múltipla escolha”. Aquele é uma ação discricionária, este 
segue uma regra. 

Muita gente, como a diretoria do Banco Central, ganha a vida 
elaborando julgamentos profissionais. e somos todos afetados por 
esses julgamentos em importantes aspectos. Os julgadores 
profissionais incluem assessores financeiros e muito mais 
economistas em cargos de decisões cruciais: aquelas capazes de 
mudar o contexto de maneira irreversível a não ser à custa de 
grandes prejuízos financeiros.  

Os julgamentos profissionais são o foco do livro “Ruído”, tanto 
por terem sido extensamente estudados, como porque sua qualidade 
exerce grande impacto na sociedade. O aprendizado propiciado por 
sua leitura também se aplica aos julgamentos para tomadas de 
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decisões em outras áreas da vida, como na vida financeira, o objeto 
de preocupação tratado no próximo capítulo. 

Certos julgamentos são preditivos, e certos julgamentos 
preditivos são verificáveis. De acordo com o resultado final, 
descobrimos se eram precisos. Decisões são ex-ante, resultados são 
ex-post. 

Ex-ante tem etimologia vinda do latim: “antes do fato”. É uma 
decisão baseada em prognóstico e em suposição, sendo 
fundamentalmente subjetiva e estimativa. 

Ex-ante se opõe a expressão Ex-post, isto é, “após os fatos 
transcorridos”. Este é visto quando se realiza uma análise baseada 
em fatos passados.  

Ambos os termos latinos se referem ao estado de quando os 
diversos fatores influentes são considerados. Em Economia, estes 
termos são comumente utilizados ao se analisar um fato econômico.  

Por exemplo, o mercado futuro da Bolsa de Valores prevê uma 
alteração de preços de determinada commodity, baseado em análise 
ex-ante. Após o período previsto, passa a fazer então uma análise do 
valor atualizado, ou seja, uma análise ex-post. Na linguagem popular, 
utiliza-se então a expressão “engenheiro de obra-feita”, atribuída 
àquele economista só capaz de dizer tudo a respeito de algo já 
ultrapassado. 

Obviamente, é muito mais desafiante fazer uma análise ex-
antes para a tomada de decisões. Criticar depois da verificação do 
“erro” pelo cenário ter se modificado e a decisão ter fracassado é 
muito mais fácil. 

Em geral, esse é o caso em previsões de curto prazo para 
situações como a ação de um medicamento, o curso de uma 
pandemia ou os resultados de uma eleição. Mas muitos julgamentos, 
incluindo previsões de longo prazo e questões fictícias, são 
inverificáveis.  

A qualidade desses julgamentos pode ser avaliada apenas pela 
qualidade do processo mental capaz de os produzir. Além do mais, 
muitos julgamentos não são preditivos, mas avaliativos: a fixação do 
juro básico, determinada por um comitê julgador (COPOM) ou o lugar 
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conquistado em um concurso ou uma competição econômico-
financeira não podem ser facilmente comparados a um valor real e 
objetivo a priori. 

Porém, ao produzir um julgamento, muitos agentes econômicos 
se comportam como se um valor real já existisse, mesmo quando não 
é o caso, por exemplo, é um mero prognóstico. Pior, muitos levam a 
sério uma média de palpites de pressupostos especialistas, onde caso 
uns não copiem outros, pode haver valores extremos ou dispersos.  

Este é o caso da pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central 
do Brasil. É adotada como uma orientadora da política monetária a 
respeito dos “sentimentos de O Mercado”, visto como um ser 
sobrenatural onisciente.  

Economistas ortodoxos pensam e agem como se houvesse um 
alvo em cujo centro mirar, uma mosca invisível onde teriam a 
possibilidade de não errar por muito. A expressão julgamento pessoal 
implica tanto uma possibilidade de discordância como a expectativa 
de ela ser limitada.  

Questões de julgamento se caracterizam por uma expectativa 
de discordância restrita. Elas ocupam um espaço entre as questões 
de cálculo, onde a discordância não é admitida, e as questões de 
subjetividade, quando há pouca expectativa de concordância, a não 
ser em casos extremos. 

Erros: Viés e Ruído 

Existe viés quando a maioria dos erros, em um conjunto de 
julgamentos, vai na mesma direção. O viés é um erro médio, como 
quando executivos se mostram excessivamente otimistas sobre as 
vendas ano após ano, ou quando uma empresa continua a investir 
dinheiro em projetos falidos já necessários de se descartar. 

A eliminação do viés em um conjunto de julgamentos não 
elimina o erro por completo. Permanecem erros quando o viés é 
removido. 

Eles não são compartilhados. Eles são a indesejada divergência 
dos julgamentos, a inconfiabilidade dos instrumentos de medição 
aplicados à realidade. São ruído.  
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Ruído é a variabilidade em julgamentos em casos baseados em 
fatos. De maneira pressuposta, deveriam ser idênticos. Isto caso não 
fossem intermediados por teorias e conceitos distintos dos 
julgadores. 

Kahneman, Sibony e Sunstein usam o termo ruído de sistema 
para o ruído observado em organizações empregadoras de 
profissionais intercambiáveis na tomada de decisões, como médicos 
em um pronto-socorro, julgadores proferindo sentenças criminais e 
economistas nomeados para atuarem no Comitê de Política 
Monetária. Boa parte do livro deles é voltada ao ruído de sistema. 

Mensuração de Viés e Ruído 

O Erro Quadrático Médio (EQM) é o padrão de precisão em 
medições científicas há duzentos anos. As principais características do 
EQM são ele:  

1. produzir a média amostral como uma estimativa desenviesada 
da média populacional,  

2. tratar erros positivos e negativos igualmente, e  

3. penalizar de modo desproporcional erros grandes.  

O EQM não reflete os reais custos dos erros de julgamento. São 
com frequência assimétricos. Porém, decisões profissionais sempre 
exigem previsões precisas. 

Se uma economia enfrenta uma crise sistêmica internacional, 
os custos de subestimar ou superestimar a ameaça claramente não 
se equivalem, mas ninguém vai querer saber se elas influenciam as 
previsões dos economistas sobre a abrangência e a trajetória da 
crise.        O EQM é o padrão apropriado para fazer tais julgamentos 
preditivos, onde a meta seja a precisão objetiva, por exemplo, a 
meta da inflação prevista anos antes. 

Medidos pelo EQM, o viés e o ruído são fontes de erro 
independentes e aditivas. Obviamente, o viés é sempre ruim e 
reduzi-lo melhora a precisão.  
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Menos intuitivo é o fato de o ruído ser ruim em igual medida e 
reduzi-lo ser sempre um progresso. A melhor quantidade de 
dispersão é zero, mesmo quando há claros vieses nos julgamentos. O 
objetivo sem dúvida é minimizar tanto o viés como o ruído. 

O viés, em um conjunto de julgamentos verificáveis, é definido 
pela diferença entre o julgamento médio de um caso e o valor real 
correspondente. Essa comparação é impossível para julgamentos 
inverificáveis.  

Por exemplo, o valor real do prêmio de risco estabelecido para 
um retorno financeiro particular jamais será conhecido. Na falta desse 
conhecimento, um pressuposto frequente e conveniente, embora nem 
sempre correto, é os julgamentos serem imparciais e assim a média 
de muitos julgadores é a melhor estimativa do valor real.  

Volto a lembrar da Pesquisa Focus. Uma média de opiniões 
estapafúrdias é superior a uma opinião individual bem balizada por 
conhecimento teórico-analítico e fatos pertinentes? 

O ruído em um sistema pode ser avaliado por uma auditoria de 
ruído, experimento onde diversos profissionais elaboram julgamentos 
sobre os mesmos casos, sejam reais ou fictícios. Podemos medir o 
ruído sem conhecer um valor real, assim como conseguimos observar, 
em comparação, a dispersão de uma série de previsões ou “chutes 
aleatórios”.  

Auditorias de ruído podem medir a variabilidade dos 
julgamentos em muitos sistemas, como uma enquete do jornalismo 
econômico com economistas-chefe de bancos ou o sistema de fixação 
periódica da taxa de juro frente às outras variáveis como taxa de 
câmbio, taxa de inflação, taxa de crescimento econômico, taxa de 
desemprego, etc.  

Às vezes, essas auditorias de ruído chamariam a atenção para 
deficiências de habilidade e treinamento dos julgadores. Elas 
quantificarão o ruído de sistema — por exemplo, quando membros do 
COPOM, em uma mesma equipe nomeada, diferem em suas 
avaliações dos riscos consequentes de suas decisões pressupostas 
técnicas e objetivas. 
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Qual dos dois é pior, o viés ou o ruído? Depende da situação. A 
resposta pode muito bem ser o ruído. Viés e ruído contribuem 
igualmente para o erro total (EQM) quando a média dos erros (o viés) 
é igual aos desvios-padrão dos erros (o ruído).  

Quando a distribuição dos julgamentos é normal (a clássica 
“curva em forma de sino”), os efeitos do viés e do ruído são iguais se 
84% dos julgamentos estão acima (ou abaixo) do valor real. Isso é 
um viés substancial.  

Com frequência será detectável em um contexto profissional. 
Quando o viés é inferior a um desvio-padrão, o ruído é a maior fonte 
de erro total. 

Ruído é Problema 

“Em alguns julgamentos, a variabilidade em si não é 
problemática e, na verdade, pode ser até bem-vinda. A diversidade 
de opiniões é fundamental para a elaboração de ideias e opções. 
Pensar contra a corrente é essencial para a inovação”.  

Os coautores reconhecem, assim, o papel da vanguarda 
heterodoxa. A pluralidade de opiniões entre críticos da política 
econômica é uma qualidade, não um defeito. Ela seria bem-vinda no 
jornalismo econômico brasileiro, dominado há anos pelo 
neoliberalismo.  

As discordâncias entre investidores criam mercados. As 
diferenças de estratégia entre start-ups rivais possibilitam aos 
mercados selecionar as mais aptas.  

Mas, nas questões de julgamento, o ruído de sistema é sempre 
um problema. Se dois economistas fazem dois diagnósticos diferentes 
para a mesma economia, no mínimo um deles está errado. 

A magnitude do ruído de sistema e a quantidade de estrago 
causado por ele assustam. As duas coisas superam em muito as 
expectativas normais.  

Os coautores deram exemplos em muitas áreas, incluindo 
negócios, previsões especializadas, classificações pessoais e política. 
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Daí uma conclusão do livro “Ruído”: onde há julgamento há ruído, e 
mais além do normalmente imaginado. 

O imenso papel do ruído nos erros contradiz a crença comum 
de os erros aleatórios não importarem porque “se cancelam”. Essa 
crença é um equívoco.  

Se há um prêmio de risco com retorno superestimado e outro 
com retorno subestimado, ambos os erros são custosos para os 
investidores. Um leva o mercado a perder negócios, o outro, a perder 
dinheiro. 

Em suma, se os julgamentos variam sem nenhum bom motivo, 
você pode ter certeza de haver erro. O ruído é prejudicial até quando 
os julgamentos não são verificáveis e o erro não pode ser medido.  

É injusto economistas em situação e titulação similar serem 
tratadas de forma diferente. Um sistema econômico-financeiro onde 
os julgamentos profissionais são vistos como inconsistentes perde a 
credibilidade. 

Sistematicamente, a imprensa brasileira só apresenta um lado 
do julgamento de qualquer questão econômica. Trata-se da opinião 
neoliberal predominante entre economistas com formação ortodoxa, 
na qual não aprendem distinguir entre teoria e sua ideologia. Seu 
viés atribui a Ciência a si próprio e a Ideologia aos demais 
economistas. 

Tipos de Ruído 

O ruído de sistema pode ser decomposto em ruído de nível e 
ruído de padrão. Por exemplo: 

• alguns julgadores são no geral mais severos, enquanto outros 
são mais lenientes;  

• há analistas econômicos mais otimistas sobre as perspectivas 
do mercado, enquanto outros são mais pessimistas;  

• alguns médicos prescrevem mais antibióticos em vez de outros.  
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Ruído de nível é a variabilidade dos julgamentos médios feitos 
por diferentes indivíduos. A ambiguidade das escalas de julgamento é 
uma das fontes do ruído de nível.  

Palavras como “provavelmente”, ou números, por exemplo, “3 
em escala de 0 a 5”, significam coisas diferentes para pessoas 
diferentes. O ruído de nível é uma importante fonte de erro em 
sistemas de julgamento e uma meta importante para intervenções 
voltadas à redução de ruído. 

O ruído de sistema inclui outro componente, de um modo geral 
maior. Independentemente do nível médio de seus julgamentos, 
economistas podem diferir em seus diagnósticos, a depender de 
privilegiar a taxa de câmbio ou a taxa de desemprego, sobre quais 
situações conjunturais merecem uma política monetária mais 
apertada ou não.  

Suas decisões de sentenças de julgamento produzirão um 
diferente ranking de casos. Essa variabilidade é chamada de ruído de 
padrão. O termo técnico é interação estatística. 

A principal fonte do ruído de padrão é estável: trata-se da 
diferença nas respostas pessoais, idiossincráticas, dos julgadores a 
um mesmo caso. Algumas dessas diferenças refletem princípios ou 
valores observados pelos indivíduos, de maneira consciente ou não.  

Por exemplo, um economista pode ser especialmente severo 
com elevação do gasto público e bastante leniente com depreciação 
da moeda nacional. Outro pode adotar o padrão oposto.  

Alguns fatores interativos ou valores subjacentes são muito 
complexos – e alguns economistas não têm consciência deles. Assim, 
por exemplo, um economista pode ser relativamente leniente com 
inflação importada sem se dar conta de seu impacto transmissivo.  

Por fim, uma reação bastante pessoal a um caso particular 
também pode ser esperada. Uma elevação de juro favorável ao seu 
portfólio pode evocar no tomador de decisão um sentimento subjetivo 
de simpatia e, portanto, leniência. Esta é uma lentidão ou suavidade 
ao tentar ser manso e agradável. 

Esse ruído de padrão estável reflete a singularidade dos 
julgadores: suas respostas aos casos são tão individuais quanto são 
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suas personalidades. As sutis diferenças entre as pessoas são com 
frequência apreciáveis e interessantes, mas se tornam problemáticas 
quando os profissionais operam dentro de um sistema onde se 
pressupõe uma consistência intertemporal em suas decisões.  

Nas correlações entre séries de variáveis econômico-
financeiras, a serem examinadas no próximo capítulo, o ruído de 
padrão estável, produzido por essas diferenças individuais entre 
membros do COPOM, será testada. Talvez seja a maior fonte isolada 
de ruído de sistema. 

Mesmo assim, as distintas atitudes dos julgadores diante de 
casos particulares não são perfeitamente estáveis. O ruído de padrão 
também possui um componente transitório, chamado ruído de 
ocasião.  

Detectamos esse tipo de ruído se o membro do COPOM faz 
diferentes diagnósticos de uma conjuntura similar, em anos 
diferentes. Por exemplo, o julgamento se altera com o fato de estar 
no início de mandato ou (talvez) no fim de modo a privilegiar a 
reeleição ou a eleição de um governante sucessor no governo com a 
mesma linha ideológica e/ou partidária?  

O ruído de ocasião é mais facilmente medido quando o julgador 
não reconhece o caso em análise como similar a um já diagnosticado 
e com terapia prescrita.  

Outra maneira de demonstrar o ruído de ocasião é mostrar um 
elemento irrelevante do contexto influenciar os julgamentos. É o caso 
quando um julgador se mostra mais leniente na semana se seu time 
de futebol foi vencedor no fim-de-semana anterior. 

Psicologia do Julgamento e do Ruído 

As falhas cognitivas de um julgador não são a única causa de 
erros nos julgamentos preditivos. A ignorância objetiva muitas vezes 
desempenha um papel maior.  

Alguns fatos são efetivamente incognoscíveis por exemplo, a 
taxa de câmbio no próximo ano ou a taxa de crescimento médio 
anual do PIB na terceira década do século XXI. Outros podem ser 
cognoscíveis, mas não são conhecidos do julgador.  
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Por exemplo, economistas da FGV-IBRE estimaram os fatores 
da frustração de 3,6 pontos percentuais entre a expectativa do FMI 
para o crescimento anual do PIB brasileiro na última década (4% ao 
ano) e o observado 0,4% ao ano. Cerca de 70% (2,5 pontos 
percentuais) são explicados por fatores exógenos, globais e locais:  

• 47% (1,6 ponto percentual ao ano) relativos à seca crônica e  

• 27% (0,9 ponto percentual) de choques mundiais nos preços de 
commodities, ciclo econômico global e variáveis financeiras.  

O impacto negativo da Operação Lava-Jato, quebrando as 
maiores empresas brasileiras de engenharia e gerando desemprego, 
é responsável pelos 30% restantes da “frustração”. Somou-se a 
algumas ‘bad policies’, pós-2015/2016, com a volta da Velha Matriz 
Neoliberal. 

A confiança exagerada das pessoas em seus julgamentos 
preditivos subestima tanto sua própria ignorância objetiva como seus 
vieses. 

Há um limite para a precisão de nossas previsões e esse limite, 
em geral, é muito baixo. Mesmo assim, ficamos de modo geral 
satisfeitos com nossos julgamentos.  

Essa confiança gratificante deriva de um sinal interno, uma 
recompensa autógena por ajustar os fatos e o julgamento em uma 
narrativa coerente. A mente humana adora narrativas com início-
meio-e-fim, mesmo não sendo realistas, então, a confiança subjetiva 
em nossos julgamentos não necessariamente está ligada a sua 
precisão objetiva. 

A maioria se surpreende em saber a precisão de seus 
julgamentos preditivos ser não apenas baixa como também inferior a 
fórmulas. Até modelos lineares simples construídos com dados 
l imi tados ou regras s imples e aprox imat ivas superam 
consistentemente julgadores humanos.  

A vantagem crítica de regras e modelos é serem livres de ruído. 
Em nossa experiência subjetiva, julgar é um processo sutil e 
complexo. A sutileza pode ser acima de tudo ruidosa.  
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A adesão impensada a regras simples com frequência alcança 
precisão mais elevada. Fica acima daquilo do qual somos capazes de 
conseguir. Esse é um fato bem estabelecido por pesquisas científicas. 

Os vieses psicológicos são obviamente uma fonte de erro 
sistemático ou viés estatístico. Mas é menos óbvio eles serem 
também uma fonte de ruído.  

Os vieses psicológicos produzem ruído:  

1. quando não são compartilhados por todos os julgadores,  

2. quando estão presentes em graus diferentes, e  

3. quando seus efeitos dependem de circunstâncias extrínsecas.  

Por exemplo, se em uma diretoria do Banco Central metade dos 
seus membros tem sempre preconceito contra qualquer aumento de 
gasto público e a outra metade prefere defender um certo aumento 
do investimento público produtivo, em atuação governamental 
anticíclica, não haverá um viés total. Porém, o ruído de sistema 
causará muitos erros de precificação, ou seja, de fixação da taxa de 
juro básica em conjuntura necessária de retomada do crescimento 
econômico.  

Outro exemplo é o efeito desproporcional da primeira 
impressão. Trata-se de um viés psicológico, mas ele produz ruído de 
ocasião quando a ordem de apresentação da evidência varia 
aleatoriamente. 

Os coautores do livro “Ruído” descrevem o processo de julgar 
como a integração informal de um conjunto de dicas capazes de 
produzir um julgamento em certa escala. A eliminação do ruído de 
sistema exigiria, desse modo, os julgadores manterem a 
uniformidade em seu uso das dicas, nos pesos atribuídas a elas e no 
uso feito da escala. Mesmo deixando de lado por ora os efeitos 
aleatórios do ruído de ocasião, essas condições raras vezes são 
atendidas. 

A concordância dos julgamentos em uma dimensão isolada é 
razoavelmente alta. Diferentes julgadores em geral concordarão em 
suas avaliações sobre qual de dois cenários é mais atraente ou mais 
socialmente benéfico.  
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O processo intuitivo compartilhado de equiparação entre 
dimensões de intensidade — como comparar taxa de juro básica 
elevada à taxa de desemprego — em geral produz julgamentos 
similares. O mesmo é verdade quanto aos julgamentos, baseados em 
um pequeno número de dicas, apontam na mesma direção geral. 

Grandes diferenças individuais emergem quando um 
julgamento exige a ponderação de múltiplas dicas conflitantes. 
Examinando o mesmo cenário, alguns recrutadores darão mais peso 
às evidências de taxa de inflação ou taxa de câmbio; outros serão 
mais influenciados pela preocupação com a taxa de crescimento da 
renda ou a taxa de desemprego aberto.  

Quando as dicas forem inconsistentes e não se encaixarem 
numa narrativa coerente, pessoas diferentes inevitavelmente darão 
maior peso a certos indícios e ignorarão outros. O resultado será 
ruído de padrão. 

Por qual razão a maioria dos julgadores do Banco Central se 
preocupa mais com a taxa de inflação em vez de ser com a taxa de 
desemprego? Alegam aquela atingir a todos salários reais de todos os 
consumidores e esta última atingir só (boa) parte dos trabalhadores.  

Na verdade, taxa de inflação acima da taxa de juro de títulos de 
dívida prefixados provoca “eutanásia dos rentistas”. Mas essa verdade 
é inconfessável por parte deles...  

Obscuridade do Ruído 

O ruído não é um problema proeminente. Ele raras vezes é 
discutido e, sem dúvida, é menos notado se comparado ao viés.  

Nem Daniel Kahneman, antes da publicação do livro “Ruído”, 
provavelmente, nunca tinha dado muita atenção a ele. Haja vista a 
importância do ruído, reconhecida agora, sua obscuridade é um 
fenômeno interessante por si só. 

Vieses cognitivos e outras distorções de raciocínio emocionais 
ou motivadas são muitas vezes usados como explicação para 
julgamentos pobres. Os analistas invocam a superconfiança, a 
ancoragem, a aversão à perda, o viés de disponibilidade e outros 
vieses para explicar decisões reveladas a posteriori terem sido ruins.  
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Essas justificativas baseadas no viés são satisfatórias porque a 
mente humana anseia por explicações causais. Sempre quando algo 
dá errado, procuramos uma causa — e com frequência a 
encontramos. Em muitas situações, a causa parece ser um viés. 

O viés tem uma espécie de carisma explanatório, enquanto o 
ruído não tem. Se tentamos justificar, em retrospecto, por qual razão 
determinada decisão foi errada, achamos vieses facilmente, mas 
ruído, nunca.  

Apenas uma visão estatística do mundo nos possibilita enxergar 
o ruído, mas essa visão não ocorre de maneira natural — preferimos 
narrativas causais. A ausência de pensamento estatístico em nossas 
intuições é um motivo para o ruído receber tão menos atenção se 
comparado à recebida pelo viés. 

Outra razão é um julgador profissional, em qualquer área, 
dificilmente percebe a necessidade de confrontar o ruído no 
julgamento, seja seu, seja de seus pares. Após um período de 
treinamento, em geral, o profissional emite seus julgamentos 
sozinho.  

Analistas de mercado com experiência dificilmente se darão ao 
trabalho de imaginar como os colegas poderiam discordar deles — e 
passam menos tempo ainda imaginando como poderiam discordar de 
si mesmos. 

Na maior parte do tempo, o profissional deposita confiança em 
seus próprios julgamentos. Espera os colegas concordarem com ele e 
não fica sabendo se de fato concordam.  

Na maioria das áreas, um julgamento talvez nunca seja 
avaliado em relação a um valor real e será no máximo submetido a 
um exame de outro profissional se este for considerado um 
respeitado especialista. Só ocasionalmente profissionais são 
confrontados por uma discordância surpreendente, e, quando isso 
acontece, em geral encontram motivos para vê-la como um caso 
isolado.  

A rotina das organizações, públicas ou privadas, também tende 
a fazer de modo a ignorar ou eliminar a evidência de divergência 
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entre especialistas em seu meio. Isso é compreensível, porque da 
perspectiva organizacional, ruído é um constrangimento. 

Daí a máxima repetida por aconselhamento profissional entre 
colegas “à boca pequena”: se você contradizer a maioria e ser 
provado estar errado, você será despedido; portanto, é melhor errar 
acompanhado em vez de tentar acertar isoladamente. No caso de 
“Maria vai com as outras”, você poderá apelar clemência pelo erro, 
devido a ser apenas mais uma vítima de acontecimentos coletivos 
incontroláveis... 

 Como reduzir O Ruído (e O Viés também) 

Há motivos para crer: algumas pessoas elaboram julgamentos 
mais qualificados em lugar de outras. Habilidade específica na tarefa, 
inteligência e certo estilo cognitivo — mais bem descrito como ser 
ativamente receptivo — caracterizam os melhores julgadores.  

Não surpreende bons julgadores cometerem menos erros 
gritantes. Mas, haja vista as múltiplas fontes de diferenças 
individuais, não devemos esperar sequer os melhores julgadores 
estarem de perfeito acordo sobre problemas de julgamento 
complexos.  

A infinita variedade de formação, personalidade e experiência, 
capaz de os tornar únicos, também é aquilo capaz de tornar o ruído 
inevitável. 

Uma estratégia de redução do erro é evitar o viés. Em geral, as 
pessoas tentam eliminar o viés de seus julgamentos, seja os 
corrigindo após o fato, seja evitando o viés costumeiro antes dele as 
afetar.  

Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein propõem 
uma terceira opção, particularmente aplicável a decisões feitas em 
um cenário de grupo. Trata-se de detectar vieses em tempo real, 
designando um observador de decisão para identificar seus indícios. 
No Apêndice B do livro “Ruído”, eles apresentam um checklist para 
observação do viés. 

A principal sugestão para reduzir o ruído no julgamento é a 
higiene da decisão. Escolheram esse termo porque a redução de 
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ruído, assim como a higiene comum, é uma prevenção contra 
inimigos não identificados.  

Lavar as mãos, por exemplo, impede patógenos desconhecidos 
de entrar em nosso corpo. Do mesmo modo, a higiene da decisão 
previne os erros sem saber quais são.  

A higiene da decisão tem tão pouco glamour quanto o nome 
sugere. É certamente menos excitante em vez de uma batalha 
triunfal contra vieses previsíveis. Pode não haver glória alguma em se 
prevenir contra um mal não identificado, mas vale muito a pena fazê-
lo. 

O esforço por reduzir o ruído em uma organização, seja pública, 
seja privada, deve sempre começar por uma auditoria de ruído. No 
Apêndice A do livro, eles apresentam um método de como conduzir 
uma auditoria de ruído” 

U m a i m p o r t a n t e f u n ç ã o d a a u d i t o r i a é o b t e r o 
comprometimento da organização em levar o ruído a sério. Uma 
ajuda essencial é a avaliação de diferentes tipos de ruído. 

Kahneman, Sibony e Sunstein descrevem os sucessos e as 
limitações das tentativas de redução de ruído em vários domínios. 
Para sintetizar, eles recapitulam seis princípios definidores da higiene 
da decisão.  

Explicam também como lidar com os mecanismos psicológicos 
causadores do ruído e mostram como se relacionam às técnicas de 
higiene da decisão específicas discutidas. 

O objetivo do julgamento é a precisão, não a expressão 
individual. Essa afirmação é o primeiro princípio da higiene da decisão 
no julgamento.  

Ela reflete o modo restrito, específico, como os coautores 
definiram julgamento neste livro. Mostraram o ruído de padrão 
estável ser um importante componente do ruído de sistema e isso ser 
consequência direta de: 

1. as diferenças individuais,  
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2. as personalidades críticas capazes de levarem diferentes 
pessoas a formar diferentes opiniões sobre o mesmo problema.  

Essa observação leva a uma conclusão tão impopular quanto 
inescapável: um julgamento não é o momento de você expressar sua 
individualidade. 

Para ficar claro, valores pessoais, individualidade e criatividade 
são necessários, até essenciais, em muitas fases do raciocínio e da 
tomada de decisão, incluindo a escolha de objetivos, a formulação de 
novos modos de abordar um problema e a criação de opções. Mas, 
quando se trata de produzir um julgamento sobre essas opções, as 
expressões de individualidade são uma fonte de ruído.  

Quando o objetivo é a precisão, esperamos os outros 
concordarem conosco. Então, devemos considerar também o pensado 
por outros julgadores competentes caso estivessem em nosso lugar. 

Uma aplicação radical desse princípio é a substituição do 
julgamento por regras ou algoritmos. A avaliação algorítmica é uma 
garantia de eliminação do ruído — na verdade, é a única abordagem 
capaz de eliminar o ruído completamente.  

Os algoritmos já estão em uso em muitos domínios importantes 
e seu papel é cada vez maior. Mas é pouco provável os algoritmos 
venham a substituir o julgamento humano no estágio final de 
decisões importantes — e Kahneman, Sibony e Sunstein consideram 
isso uma boa notícia.  

Entretanto, o julgamento pode ser melhorado, tanto pelo uso 
apropriado de algoritmos como pela adoção de abordagens capazes 
de tornarem as decisões menos dependentes das idiossincrasias de 
um único profissional.  

Mostram, por exemplo, como diretrizes de decisão podem:  

1. ajudar a cercear a discricionariedade de julgadores ou  

2. promover a homogeneidade nos diagnósticos e assim  

3. reduzir o ruído e melhorar as decisões. 

Pense estatisticamente e adote a visão de fora. Um julgador 
adota a visão de fora de um caso quando o considera integrante de 
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uma classe de referência de casos similares, em vez de tratar de um 
problema único.  

Essa abordagem diverge do modo default de pensamento, onde 
se concentra firmemente no caso em questão e o insere em uma 
narrativa causal. Quando as pessoas empregam suas experiências 
únicas para formar uma visão única do caso, o resultado é ruído de 
padrão.  

A visão de fora é um remédio para esse problema: profissionais 
com compartilhamento da mesma classe de referência serão menos 
ruidosos. Além do mais, a visão de fora muitas vezes rende insights 
valiosos. 

O princípio da visão de fora favorece a ancoragem de previsões 
nas estatísticas de casos similares. Também leva à recomendação de 
as previsões deverem ser moderadas. O termo técnico é regressivas, 
como mostrado no Apêndice C do livro. 

A atenção à ampla gama de resultados passados e a sua 
previsibilidade aumentada deve ajudar os tomadores de decisão a 
calibrar sua confiança em seus julgamentos. Não podemos ser 
criticados por deixar de prever o imprevisível, mas podemos ser 
acusados de falta de humildade preditiva. 

Estruture os julgamentos em diversas tarefas independentes. 
Esse princípio de dividir para conquistar se faz necessário devido ao 
mecanismo psicológico descrito no livro como coerência excessiva.  

Ele nos leva a distorcer ou ignorar a informação se ela não se 
ajusta à narrativa emergente. A precisão total é prejudicada quando 
as impressões de aspectos distintos de um caso se contaminam 
mutuamente.  

Fazendo uma analogia, qual é o valor do depoimento de várias 
testemunhas em um caso se elas se comunicam antes entre si? 

Podemos reduzir a coerência excessiva ao decompor o 
problema de julgamento em uma série de tarefas menores. Essa 
técnica é análoga à prática das entrevistas estruturadas, onde o 
entrevistador avalia um traço de cada vez e lhe atribui pontos antes 
de passar ao seguinte.  
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O princípio da estruturação inspira diretrizes diagnósticas. É 
também o coração da abordagem chamada de protocolo de 
avaliações mediadoras.  

Esse protocolo decompõe um julgamento complexo em 
múltiplas estimativas factuais e visa assegurar cada uma ser avaliada 
independentemente das demais. Sempre quando possível, a 
independência é protegida, atribuindo-se avaliações a equipes 
diferentes e minimizando a comunicação entre elas. 

Resista a intuições prematuras. Descrevemos o sinal interno da 
conclusão do julgamento, quando ele proporciona ao tomador de 
decisão confiança em seu julgamento.  

A relutância do tomador de decisão em abrir mão desse sinal 
gratificante é um motivo central para a resistência contra o uso de 
diretrizes e algoritmos e outras regras capazes de nos deixarem de 
mãos atadas. O tomador de decisão claramente precisa estar 
confortável com sua escolha final e obter a sensação recompensadora 
de confiança intuitiva.  

Mas não deve se conceder essa recompensa de forma 
prematura. Uma escolha intuitiva informada pela consideração 
equilibrada e cuidadosa das evidências é muito superior a um 
julgamento instantâneo. Não precisamos banir a intuição, mas ela 
deve ser informada, disciplinada e protelada. 

Esse princípio inspira a recomendação de sequenciar a 
informação: profissionais ao elaborarem julgamentos não devem 
receber informações desnecessárias e possivelmente causadoras de 
vieses, por mais precisas sejam ela. Na Ciência Forense, por 
exemplo, convém manter o júri no escuro quanto às informações 
dadas em “delações premiadas” sobre um suspeito.  

O controle das pautas de discussão, elemento fundamental do 
protocolo de avaliações mediadoras, também ocorre aqui. Uma pauta 
eficiente assegura:  

1. diferentes aspectos do problema serem considerados 
separadamente e  

2. a formação de um julgamento holístico ser protelada até o perfil 
das avaliações estar completo. 
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Obtenha julgamentos independentes de múltiplos julgadores, 
depois considere agregá-los. O requisito de independência é em geral 
desrespeitado nos procedimentos das organizações, notavelmente em 
reuniões onde as opiniões dos participantes são moldadas pelos 
demais.  

Devido aos Efeitos de Cascata e à polarização de grupo, 
discussões coletivas com frequência aumentam o ruído. O simples 
procedimento de coletar os pareceres dos participantes, antes da 
discussão, não só revela a extensão do ruído como também facilita 
uma resolução construtiva das diferenças. 

A média dos julgamentos independentes é uma garantia de 
redução do ruído de sistema, mas não do viés. O julgamento isolado 
constitui uma amostra de um, extraída da população de todos os 
julgamentos possíveis. Logo, aumentar o tamanho da amostra 
melhora a exatidão das estimativas.  

A vantagem da média é ainda mais acentuada quando os 
julgadores têm habilidades diversas e padrões de julgamento 
complementares. A média de um grupo ruidoso pode acabar sendo 
mais precisa em vez de um julgamento unânime. 

Prefira julgamentos relativos e escalas relativas. Julgamentos 
relativos são menos ruidosos se comparados aos julgamentos 
absolutos, porque: 

• nossa capacidade de categorizar objetos em uma escala é 
limitada, e  

• nossa capacidade de fazer comparações entre pares de coisas é 
muito melhor.  

Escalas de julgamento ao pedirem comparações serão menos 
ruidosas em lugar de escalas com exigência de julgamentos 
absolutos. Por exemplo, uma escala de casos requer os julgadores 
localizarem um caso em uma escala definida por ocorrências 
familiares a todos. 

Os princípios da higiene da decisão listadas por Kahneman, 
Sibony e Sunstein são aplicáveis não só a julgamentos recorrentes 
como a decisões importantes e únicas, ou o chamado de decisões 
singulares. A existência de ruído nas decisões singulares pode 
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parecer contra intuitiva: por definição, não há variabilidade a ser 
medida se apenas uma decisão é tomada.  

Mas o ruído está presente, causando erros. O ruído em uma 
equipe do COPOM é invisível se vemos apenas o presidente do Banco 
Central em ação, mas a dispersão se evidenciaria se víssemos os 
demais.  

Similarmente, a melhor maneira de pensar sobre julgamentos 
singulares é tratá-los como julgamentos recorrentes, feitos apenas 
uma vez. Por isso, a higiene da decisão também pode melhorá-los. 

Implementar a higiene da decisão pode ser uma tarefa ingrata. 
O ruído é um inimigo invisível, e a vitória contra um inimigo invisível 
inevitavelmente será uma vitória invisível. Mas, como a higiene do 
corpo, a higiene da decisão é vital.  

Após uma intervenção econômica bem-sucedida, gostamos de 
acreditar a habilidade da equipe econômica ter salvado nossa vida — 
isso nem sempre é verdade, claro —, mas se o ministro e toda a sua 
equipe econômica não tivessem feito a higiene de suas decisões, você 
poderia estar morto. Não há muita glória a ser conquistada na 
higiene, mas resultados sim. 

Quanto Ruído? 

A batalha contra o ruído não é a única consideração para os 
tomadores de decisão e as organizações. Reduzir o ruído costuma 
sair caro. 

Por exemplo, uma escola poderia eliminar o ruído nas notas dos 
alunos se cinco professores lessem todos os trabalhos, mas um ônus 
desses dificilmente é justificável.  

Na prática, um pouco de ruído talvez seja inevitável, o efeito 
colateral necessário de um sistema mais justo de apuração:  

1. leva em conta os casos individualizados,  

2. não trata as pessoas como engrenagens de uma máquina e  

3. confere ao tomador de decisão a sensação de liberdade de 
ação.  



  93

Um pouco de ruído pode ser até desejável, se a variação 
produzida capacita o sistema a se adaptar com o tempo. Este é o 
caso em situações onde a mudança dos valores morais desencadeia 
um debate capaz de levar a mudanças na práxis ou na lei. 

Talvez ainda mais importante: as estratégias de redução de 
ruído podem ter desvantagens inaceitáveis. Muitas preocupações com 
os algoritmos são exageradas, mas algumas são legítimas.  

Um algoritmo pode levar a erros tolos. Jamais os 
cometeríamos. Assim ele perder a credibilidade mesmo conseguindo 
prevenir muitos erros cometidos por humanos.  

Pode apresentar viés se for escrito e treinado com dados 
inadequados. Sua impessoalidade inspira desconfiança.  

As práticas de higiene da decisão também têm seus contras: se 
malconduzidas, ameaçam burocratizar as decisões e desmoralizar os 
profissionais, que sentem sua autonomia minada. 

Todos esses riscos e limitações merecem plena consideração. 
Se uma objeção à redução de ruído faz sentido, porém, depende em 
larga medida da estratégia particular de redução de ruído sendo 
discutida.  

Uma objeção a julgamentos agregados — talvez baseada no 
alto custo — pode não se aplicar ao uso de diretrizes. Sempre quando 
os custos da redução de ruído excedem seus benefícios, não devemos 
buscá-la.  

Uma vez feito, o cálculo do custo-benefício pode revelar um 
nível de ruído otimizado diferente de zero. O problema é quando, na 
ausência de auditorias de ruído, as pessoas não têm consciência de 
quanto ruído existe em seus julgamentos. Quando isso acontece, 
invocar a dificuldade de reduzir o ruído nada mais é senão uma 
desculpa para não o medir. 

Vieses levam a erros e parcialidade. O ruído também — 
contudo, fazemos muito menos a seu respeito.  

Um erro de julgamento parece mais tolerável se for aleatório 
em vez de ser atribuído a uma causa, mas não é menos prejudicial. 
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Se queremos decisões melhores sobre as coisas importantes, 
devemos levar a redução de ruído a sério. 

Epílogo: Um Mundo Menos Ruidoso 

Imagine como seriam as organizações se fossem reformadas 
para reduzir o ruído. Hospitais, comitês de contratação, analistas 
econômicos, agências de governo, companhias de seguro, 
autoridades de saúde pública, sistemas de justiça criminal, escritórios 
de advocacia e universidades ficariam mais alertas ao problema e 
tentariam reduzi-lo.  

A auditoria de ruído seria rotineira. Por exemplo, poderia ser 
realizada anualmente. 

Os líderes das organizações usariam algoritmos para substituir 
o julgamento humano ou para suplementá-lo em muito mais áreas do 
acontecido hoje.  

As pessoas decomporiam os julgamentos complexos em 
avaliações mediadoras mais simples.  

Saberiam fazer higiene da decisão e seguiriam suas 
prescrições.  

Julgamentos independentes seriam feitos e agregados.  

As reuniões de negócios teriam aspecto bem diferente, pois as 
discussões seriam mais estruturadas.  

Uma visão de fora seria mais sistematicamente integrada ao 
processo decisório.  

As discordâncias evidentes seriam mais frequentes e resolvidas 
de forma mais instrutiva. 

O resultado seria um mundo menos ruidoso.  

Isso economizaria bastante dinheiro, melhoraria a segurança e 
a saúde públicas, aumentaria a justiça e preveniria muitos erros 
evitáveis.  
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O objetivo de Kahneman, Sibony e Sunstein ao escrever este 
livro foi chamar a atenção para essa oportunidade. Esperam o leitor 
estar entre quem vai aproveitá-la. 
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Capítulo 4.  
Política Monetária em Curto prazo:  

uma Variável-Instrumento, uma Variável-Meta e 
demais Variáveis Conjunturais 

Introdução 

Uma boa formação em Economia ensina a consistência teórica 
no uso dos instrumentos de política econômica. Em geral, examina a 
combinação dos dois instrumentos de política de controle da 
demanda agregada (política fiscal e política monetária), dois regimes 
de câmbio (estabilizado e flexível) e quatro graus de mobilidade de 
capital (economia fechada, baixa mobilidade, alta mobilidade, 
economia aberta). 

O Modelo IS-LM-BP em Macroeconomia Aberta mostra o 
caminho lógico para a meta neokeynesiana de sustentação do 
crescimento econômico sem desequilíbrio geral. Pressupõe, como 
contrapartida, se for o caso de retração, em lugar de expansão do 
uso da capacidade produtiva, por razão da necessidade de combate a 
uma “inflação verdadeira” em situação de pleno emprego, bastar a 
inversão dos sentidos direcionais dos instrumentos de política 
econômica em curto prazo. 

Nesse nível mais elevado de abstração, estão as teorias puras 
para exame da consistência no uso dos instrumentos de política 
econômica. Em um nível intermediário, o analista deve reincorporar 
todos os conflitos de interesse (“os ruídos”) antes abstraídos.  

Neste âmbito dos conflitos sociais e políticos entre interesses 
antagônicos, via eleições democráticas, se estabelece a definição do 
regime macroeconômico. Define-se, então, para determinado 
mandato, qual será a característica estrutural do planejamento do 
desenvolvimento em longo prazo, condicionante do uso dos 
instrumentos de políticas públicas. 

No nível mais baixo de abstração, quando (e onde) há a 
necessidade de se contextualizar – datar e localizar os eventos –, se 
capta os imperativos de dada conjuntura na arte de tomadas de 
decisões práticas.  
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A partir daqueles pré-requisitos teóricos, neste plano mais 
concreto se demonstra a arte, a sensibilidade ou a habilidade no uso 
dos instrumentos de política econômica em curto prazo. Em 
contrapartida, o analista macrossistêmico, dotado de uma visão 
holista, tem maiores chances de reação preventiva contra mudanças 
conjunturais capazes de afetar o retorno e a segurança de sua 
seleção da carteira de ativos. 

Por exemplo, uma pessoa com boa formação em Ciência 
Econômica deve conhecer a chamada Trindade Impossível. Dada a 
inconsistência lógica, não é possível conciliar:  

1. plena abertura comercial e financeira, 

2. regulação via política monetária, 

3. taxa de câmbio estabilizada. 

Os responsáveis pela política econômica não poderão alcançar, 
simultaneamente, esses três objetivos:  

1. ou eles restringirão a mobilidade de capital,  

2. ou aceitarão a taxa de juros interna acompanhar a taxa de 
juros internacional, 

3. ou adotarão o regime de câmbio flutuante. 

Em 1999, depois de diversas tentativas-e-erros, adotou-se no 
Brasil o Regime de Câmbio Flexível. Antes, passou-se por outras 
experiências de regimes monetário-cambiais. 

O Regime de Bretton Woods fixava o câmbio, controlava a 
oferta monetária em curto prazo e controlava entradas-e-saídas de 
capital. O Regime de Câmbio Deslizante (ou Crawling Peg) foi a breve 
experiência de um Regime de Banda Cambial (iniciando entre R$ 0,86 
e R$ 0,90 em janeiro de 1995 e terminando entre R$ 1,20 e R$ 1,32 
em janeiro de 1999) com plena abertura financeira e comercial e 
oferta de moeda variável de acordo com superávit ou déficit no 
balanço de pagamentos. 

O Regime de Câmbio Flutuante, aqui adotado, era em conjunto 
com de “Tripé Macroeconômico”. Seriam ações discricionárias quanto 
ao juro básico de referência para alcançar certos padrões anunciados:  
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• política fiscal com meta de superávit primário e  

• política monetária com meta de inflação.  

Foi uma decisão crucial, mudando o contexto macroeconômico 
de maneira irreversível a não ser à custa de um grande “ruído”. 
Desse jeito a economia brasileira tem passado nas últimas duas 
décadas: a concessão de autonomia operacional para a diretoria do 
Banco Central do Brasil arbitrar a taxa de juro básica de referência 
para todos os demais negócios mercantis e financeiros. 

Com o fim do Velho Monetarismo, quando se tentava seguir 
uma programação monetária (oferta de moeda exógena) de acordo 
com a evolução do produto real e a não validação de sua evolução 
n om i na l , a t r a v é s d e a umen t o d e p r e ç o s , a d o t ou - s e 
irremediavelmente a Economia da Confiança. Tem como variável-
instrumento a fixação discricionária da taxa de juro por uma 
Autoridade Monetária com credibilidade.  

A variável-instrumento anterior passou a ser a variável-meta. 
Aceitou-se a taxa de inflação ser validada por oferta de moeda 
endógena, isto é, resultante das negociações a prazo dos agentes 
econômicos. A referência crucial para a avaliação do custo de 
oportunidade dessas concessões de prazos é a taxa de juro básica.   

Em contexto de economia globalizada, em livres fluxos de 
comércio externo e de mobilidade de capital internacional, a taxa de 
câmbio passou a ser, em caso de fuga de capital, um instrumento 
defensivo. A progressiva depreciação da moeda nacional acaba 
tornando muito custoso (dólar caro em termos de reais) e 
desestimula o repatriamento do capital estrangeiro. 

Evidentemente, a consequente “inflação importada” têm 
consequência, dificultando o controle do nível geral de preços apenas 
com a taxa de juro. Há consenso em termos de a política monetária 
ser mais eficaz em comparação à da época de câmbio fixo, 
independentemente do grau de mobilidade de capitais. 

Entretanto, há efeitos colaterais danosos. Com mobilidade forte 
de capitais, a política fiscal expansionista com maior endividamento 
público provoca elevação da taxa de juro e superávit da conta de 
capital do balanço de pagamentos, com consequente apreciação da 
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moeda nacional. Esta prejudica a exportação de produtos nacionais, 
em particular, a de industrializados, cuja produtividade e 
competitividade é baixa face à dos produtos básicos (commodities). 

Para adotar uma política fiscal expansionista, no sentido de 
retomada do crescimento econômico, seria necessário restringir a 
mobilidade de capital. Em mundo econômico liberalizado, qualquer 
protecionismo sofre forte crítica dos parceiros comerciais e dos 
investidores internacionais. Esse seria um método de depreciação da 
moeda nacional e elevação da competividade internacional das 
exportações, além de desestímulo às importações, caso fosse 
necessário. 

Enfim, no debate sobre as opções entre regras ou ações 
discricionárias, necessita-se colocar metas para outras variáveis-
resultantes como inflação, emprego e balanço de pagamentos, e 
aceitar ações discricionárias também sobre outras variáveis-
instrumentos. O quadro abaixo mostra as principais correspondências 
entre umas e outras – isso sem considerar as interações de seus 
encadeamentos ou mecanismos de transmissão. 

Na realidade, a política econômica em curto prazo tem de 
mirar:  

1. a taxa de inflação via taxa de juro e taxa de câmbio,  

2. a taxa de desemprego por meio de política de crédito,  

3. a relação dívida interna / PIB através de obtenção de superávit 
primário e elevação da carga tributária progressiva,  

Variáveis-Instrumentos Variáveis-Metas

Política Fiscal e de Tarifas Desemprego e Renda do Trabalho

Política Monetária e de Juros Inflação e Renda do Capital

Política de Controle de Capital e 
Regulação do Câmbio Flutuante

Balanço de Pagamentos
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4. a relação dívida externa / PIB com obtenção de superávit 
comercial estrutural, baixo déficit no balanço de transações 
correntes e grandes reservas internacionais.  

Neste capítulo, depois de um resumo das principais ideias 
contemporâneas a respeito de uma adequada política econômica, 
analisarei a co-evolução das principais séries temporais, no último 
quarto de século, atingidas pela política monetária do Banco Central 
do Brasil. Considerando inclusive seus impactos sobre os mercados 
de ativos – financeiros, imobiliários e automotores – será uma 
aprendizagem útil de análise macroeconômica para um individualismo 
metodológico bem informado na escolha e/ou balanceamento 
periódico do portfólio pessoal. 

Regra ou Arbítrio para Condução da Política Econômica 

Há uma regra de bom comportamento para os policy-makers. 
Ao colocar variáveis-instrumentos da política em certo patamar – 
preços básicos como juro e câmbio, impostos e tarifas, salários e 
lucros –, devem evitar terapia de choque. Esta provoca súbitas 
variações de preços relativos e conflito distributivo.  

Seria sucesso insuficiente o alcance do resultado desejável 
apenas para a variável-meta de inflação à custa de aumento do 
desemprego e do déficit do balanço de pagamentos. Ruídos ocorrem 
devido aos desvios advindos dos choques sobre os comportamentos 
regulares dos agentes econômicos. 

As regras para as variáveis-meta e os arbítrios em variável-
instrumento levam a melhores resultados, em princípio, mas sua 
implementação gradualista exige cautela. Nesse caso, o tateio, típico 
do “leiloeiro walrasiano” em busca do hipotético equilíbrio geral 
(interno e externo), é uma lição de prudência para a Autoridade 
Monetária. 

A atitude discricionária recomendável é sem abruptas oscilações 
na política econômica em curto prazo. A Autoridade Monetária falha 
em não tolerar o diferimento entre suas atuações, considerando as 
condições presentes, e os efeitos subsequentes, em um futuro 
indeterminado, sobre a economia. 
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A antiga recomendação monetarista era adotar apenas uma 
regra. O Banco Central deveria ter persistência na manutenção da 
meta em programação monetária sem contrair ou expandir a oferta 
de moeda a não ser acompanhando o crescimento do produto real – 
e não o nominal, para evitar a validação de eventual inflação. 

Então, a regra monetarista era a adoção de política monetária 
para atingir certa taxa de crescimento estável em agregado 
monetário. Pressupunha não perturbar o livre funcionamento das 
forças de mercado. 

Em contraponto, a ação discricionária, sugerida por pós-
keynesianos, é a adoção de atitude passiva quanto à oferta de moeda 
endógena e uma rígida fiscalização administrativa, além de controles 
financeiros seletivos e/ou regulação macroprudencial sobre a atuação 
dos bancos. Para a diminuição de suas alavancagens financeiras, 
exige maior capitalização pelos acionistas controladores. 

Milton Friedman, caso estivesse vivo, seria um crítico opositor 
do Regime de Meta de Inflação. Para o monetarista, a regra seria o 
uso do instrumento de controle monetário geral. Não poderia deixar 
uma discricionariedade em mãos de diretores de Bancos Centrais, 
ciclicamente, adeptos da proposição keynesiana de “dinheiro farto e 
barato”.  

Já para os seguidores da Economia da Confiança, de 
Informações e da Credibilidade, toda baseada em “ancoragem das 
expectativas” dos agentes econômicos, a regra seria um resultado ou 
uma meta em função do uso discricionário do instrumento taxa de 
juros. A manipulação da taxa de juros estaria sob o discernimento 
arbitrário da diretoria do Banco Central. 

Portanto, regra torna-se, no Regime de Meta de Inflação, um 
objetivo em longo prazo, cujo sucesso no alcance implica em 
liberdade de ação discricionária no curto prazo. 

Nesse debate, tornou-se “vencedora” a receita de política 
monetária com: 

1. atitude acomodatícia quanto à oferta monetária endógena e 

2. rígido controle institucional e/ou fiscalização administrativa 
sobre a atuação dos bancos. 
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Concluiu-se o papel primário (e histórico) para a política 
monetária é promover a estabilidade do mercado financeiro. Por isso, 
o Banco Central ficou conhecido como “emprestador em última 
instância” em crises de liquidez ou “corrida a bancos”. 

A recomendação pós-keynesiana é adotar uma política 
monetária alternativa ao controle monetário geral, usando controles 
financeiros seletivos, sob critério de prioridade setorial, para 
influenciar a alocação do crédito, entre outros instrumentos: 

1. a proposta de reserva dual, parte em depósito compulsório, 
parte em crédito seletivo; 

2. a proposta de reserva suplementar, na qual se obriga a reter 
certa proporção das reservas sob forma de títulos de 
desenvolvimento econômico; 

3. a proposta de reserva de ativo: desloca a exigência de reserva 
do lado passivo para o lado ativo do balanço, através de 
regulação da carteira de empréstimos. 

A “caixa de ferramentas” da boa política econômica inclui a 
política fiscal e a política monetária atuarem de maneira coordenada. 
Com isso, o papel do Banco Central vai além da visão reducionista de 
perseguir um único objetivo, a meta de inflação, com somente um 
instrumento, a taxa básica de juros. 

Em uma visão holista da política, esta seria econômico-
financeira, pois incluiria também:  

1. a acumulação de reservas,  

2. as medidas macroprudenciais (requerimentos de capital contra 
excesso de alavancagem financeira, provisões dinâmicas, razão 
ajustável e anticíclica entre crédito e colateral, etc.), e  

3. o controle de capital.  

A estabilidade financeira figura lado a lado com:  

1. o controle da inflação e  

2. a expansão do emprego. 
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O objetivo primordial da atuação mais proativa dos Bancos 
Centrais seria adotar padrões com o monitoramento microprudencial 
(fiscalização individual das instituições financeiras), inclusive para 
atuar como emprestador de última instância em caso de uma crise 
sistêmica. Mas a regulação macroprudencial não ficaria à parte. 

Hyman Minsky sintetizou bem o papel-chave do Big Bank. No 
auge econômico, o Banco Central deve acomodar só a necessidade de 
liquidez real para: 

1. o aborto das crises financeiras, 

2. a continuidade dos processos de expansão de capacidade 
produtiva, 

3. os lucros serem validados, e 

4. os pagamentos dos compromissos serem cumpridos. 

Ele seria coordenado com o papel-complementar do Big 
Government. Durante uma Grande Depressão, para pós-keynesianos, 
é necessária a intervenção governamental via política fiscal ativa:  

1. aumento do gasto público autônomo, independentemente das 
expectativas reinantes, 

2. garantia do nível da demanda efetiva, compensando eventual 
queda do gasto privado, 

3. manutenção dos lucros, 

4. provocação de receitas maiores face aos pagamentos 
previstos no balanço de cada agente, 

5. responsabilidade fiscal com ajuste das Finanças Públicas após 
a retomada da arrecadação de impostos com sustentação do 
crescimento da renda. 

Revisão Histórica da Nova Matriz Macroeconômica 

Na sanha golpista instalada no país por parte dos perdedores 
da eleição de 2014 e aliados traidores da base governista no 
Congresso Nacional, inventou-se como subterfúgio para o golpe final, 
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em abril de 2016, depois de sabotagem do governo por ex-aliados, a 
tal “pedalada fiscal”.  

Atrasar o repasse de verba a bancos públicos com a intenção de 
aliviar a situação fiscal do governo sempre foi um instrumento de uso 
contumaz, em todos os governos brasileiros, independentemente de 
ideologia. Mas o ardil para se enganar parte da opinião pública não foi 
só esse e a “pauta-bomba” do presidente da Câmara de Deputados 
para inviabilizar o segundo mandato da Presidenta reeleita.  

Outro estratagema foi a crítica injusta (e incorreta face aos 
dados estatísticos) à denominada “Nova Matriz Macroeconômica”. Em 
um debate parcial na mídia brasileira, onde só se dá voz aos 
economistas neoliberais, os social-desenvolvimentistas não têm (e 
não tinham) como defender o legado da política social ativa dos 
governos com hegemonia do PT. 

Agora, com a esperada eleição de Lula com a opção da maioria 
dos eleitores pela volta do social-desenvolvimentismo, alguns 
intelectuais mais honestos começam a fazer uma revisão histórica do 
período recente da economia brasileira. Reconhecem, finalmente, 
nem só de “bad policy” (má política econômica) se faz uma década 
perdida como a mais recente no Brasil (2011-2020).  

A entrada retardada da economia do país, em plena crise 
mundial, ocorreu de fato a partir de setembro de 2011, com o fim do 
boom de commodities. Critica-se em 2012 ter se adotado diretrizes 
equivocadas da Nova Matriz Econômica (NME), porém, não as 
distingue bem.  

A crítica à desoneração fiscal sem nenhuma contrapartida em 
exigência de investimentos é válida. Isto se não se lembra de muitas 
grandes empresas não-financeiras estarem bastante endividadas em 
função das obras do PAC – e solicitarem socorro ao governo.  

Algumas sentiam também as margens de lucro esmagadas pelo 
aumento do CUT (Custo Unitário do Trabalho) em situação definida 
por economistas oposicionistas como de pleno-emprego. 

Em uma crise sistêmica complexa global, é simplório falar em 
“bad luck” (má sorte ou azar), ligada a fatores internacionais e 
domésticos. Mas os economistas Bráulio Borges e Manoel Pires, 
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pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-IBRE), em reportagem do Valor (08/02/22), 
avaliam como acaso ou fatores aleatórios imprevisíveis os choques 
exógenos, isto é, fora do modelo concebido. 

O apontamento é uma brincadeira com um texto famoso dos 
anos 1990 (“Good Policy or Good Luck?”), assinado pelo ganhador do 
Prêmio Nobel Michael Kremer e o ex-secretário do Tesouro americano 
Lawrence Summers. Nele, os autores sugerem: o desempenho das 
economias em curto prazo (dentro de uma década) pode ser 
explicado por políticas acertadas, mas também por fatores exógenos, 
como a melhora nos termos de troca, ou seja, a relação entre os 
preços das vendas e das compras externas de um país. 

Como mostrarei mais adiante, em uma visão holista da 
complexidade da economia global, esse reducionismo à sorte é, na 
verdade, ignorância a respeito das interações em todo o sistema. Há, 
sem dúvida, acidentes naturais como fatores climáticos. Mas não são 
fenômenos raros. 

Entre 2012 e 2019, o Brasil deveria ter crescido 2,7% ao ano, 
de acordo com estimativas de Helder Ferreira de Mendonça e Iven da 
Silva Valpassos, em artigo publicado neste ano no periódico “Journal 
Empirical Economics”. Para essa comparação, os autores levaram em 
conta o desempenho de outros países semelhantes para construir um 
“Brasil sintético” – não “o que é”, mas sim “o que deveria ser”.  

Em meados de 2012, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
projetava um crescimento de quase 4% ao ano para o Brasil até 
2019, número semelhante à taxa prevista como consenso de 
analistas do mercado na mesma época. A taxa efetiva, porém, foi de 
apenas 0,4% ao ano. 

Desse modo, o PIB efetivo do Brasil em 2019 ficou 24,5% 
abaixo do nível sugerido pela trajetória projetada pelo FMI em 2012 
para o período. A partir do exercício de Mendonça e Valpassos, o 
pesquisador Bráulio Borges aponta cerca de 37% dessa “frustração” 
se daria por fatores globais comuns aos países.  

O crescimento efetivo mundial acumulado até 2019 foi 7% 
abaixo do projetado pelo FMI em abril de 2012 (veja gráfico). Essa 
frustração praticamente generalizada sugere um elemento comum 
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global, e um desses fatores foi o fim do superciclo de commodities 
em setembro de 2011. 

!  

Os 37% indicam os choques globais representarem uma parcela 
importante da decepção com o Brasil, mas longe de ser 
preponderante. Também não é possível concluir, automaticamente, os 
63% restantes da “frustração” com o crescimento brasileiro na última 
década se devem a decisões domésticas equivocadas (“bad policies”), 
associadas pelos neoliberais oposicionistas à Nova Matriz Econômica.  

Essa se tornou uma referência pejorativa para algumas politicas 
econômicas adotadas pelo governo Dilma Rousseff (PT), sobretudo 
entre 2012 e 2014. O abandono da cartilha do Tripé Macroeconômico 
representou o fim da “Era Malocci” (1995-2006), quando Pedro 
Malan, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, e Antônio 
Palocci, no primeiro de Luiz Inácio Lula da Silva, foram ministros da 
Fazenda. 

É um equívoco essa obtusa visão de continuidade da política 
econômica de FHC por Lula. Basta lembrar o primeiro não ter 
adotado, pelo contrário tendo estimulado a privatização dos bancos 
estaduais, uma política de crédito direcionado com bancos públicos. 
Além disso, a meta do superávit primário foi elevada para 4,25% do 
PIB – e o resultado em 2003 com a “freada para arrumação” foi 
superior. 

A justificativa para a NMM era o problema maior da relação 
dívida líquida / PIB estar superado com firme tendência de queda – e 
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não se falava em DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral). Por isso, 
poderia se alterar o regime tributário com a desoneração fiscal. 

A moeda nacional estava extremamente apreciada, com a 
cotação do dólar em R$ 1,55 no fim de julho de 2011. Com a queda 
das cotações das commodities, após setembro daquele ano, houve 
por bem fazer uma depreciação cambial lenta, gradual e segura até 
2014.  

Na verdade, o choque cambial, tarifário e fiscal foi dado por um 
economista neoliberal, Joaquim Levy, nomeado como ministro da 
Fazenda em 2015. Não era parte da NMM, mas sim da volta da VMN 
(Velha Matriz Neoliberal). 

Os antipetistas acusam a principal consequência da NME ter 
sido a deterioração fiscal no período. “Foi um estímulo fiscal muito 
positivo, foi populista, eleitoreiro e, acima de tudo, foi pró-cíclico, 
porque a economia brasileira já́ estava superaquecida há alguns 
anos.”  

Bráulio Borges reconhece, no entanto, ter havido também 
políticas econômicas ruins entre 2015 e 2019, além de fatores 
exógenos locais com “impacto nada desprezível” no PIB. 

Entre 2012 e 2021, choveu 17% abaixo da média dos últimos 
40 anos no país. “Esse foi um choque de oferta desfavorável e 
persistente. Realmente, explica muito do observado de conjuntura 
macro nos últimos dez anos. Estimo a falta de chuvas ter subtraído 
1,6 ponto percentual do PIB brasileiro por ano de 2012 a 2021”, diz 
Borges. 

Deveria ter destacado: a inflação de alimentos, no início de 
2013, provocou a retomada da elevação da taxa de juro básica pelo 
Banco Central em abril daquele ano. Reagir à quebra da oferta de 
safras com controle da demanda agregada foi um erro técnico de sua 
diretoria. A Selic saiu de 7,25% aa até atingir 14,25% aa em julho de 
2015 – e ficar nessa disparidade internacional até outubro de 2016. 

Assim, pelos cálculos revistos, da frustração de 3,6 pontos 
percentuais entre a expectativa do FMI para o crescimento anual do 
PIB brasileiro na última década (4% ao ano) e o observado (0,4% ao 
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ano), cerca de 70% (2,5 pontos percentuais) são explicados por 
elementos exógenos, globais e locais:  

• 47% (1,6 ponto percentual ao ano) relativos à seca crônica e  

• outros 27% (0,9 ponto percentual) de choques mundiais 
(preços de commodities, ciclo econômico global e variáveis 
financeiras). 

Na avaliação de Manoel Pires, ex-Secretário de Política 
Econômica no Ministério da Fazenda e Chefe da Assessoria Econômica 
do Ministério do Planejamento no governo golpista temeroso, temas 
importantes não têm sido devidamente incorporados à discussão de 
política econômica no Brasil. Por exemplo:  

• o agronegócio do país tem um peso direto no PIB de pouco 
mais de 20%, embora a agropecuária pese menos de 6%;  

• a matriz elétrica brasileira é altamente dependente da 
hidroeletricidade, responsável por 70% da capacidade de oferta 
na média de 2012 a 2021, mas com recuo para 60%, enquanto 
a média mundial é de cerca de 15%. 

“Algumas coisas a gente não consegue controlar. Mas, tanto na 
questão das commodities quanto na das chuvas, importa como se 
proteger economicamente dessa volatilidade excessiva e como usar a 
água não mais como um insumo infinito”, diz Pires. 

Não é fácil estimar o efeito sobre o PIB de fatores como a Lava-
Jato, porque, quando a operação de criminalização sem provas 
acontecia, os preços internacionais do petróleo entravam em colapso, 
passando de cerca de US$ 100 no fim de 2014 para quase US$ 25 no 
início de 2016. “Deixo o impacto da Lava-Jato, eventualmente, para 
explicar os 30% restantes da ‘frustração’, assim como algumas ‘bad 
policies’ pós-2015/2016”, afirma Borges. 

A CUT-DIEESE estimou sobre a Operação Lava Jato: 

1. custou 4,4 milhões de empregos e 3,6% do PIB;  

2. provocou perda de arrecadação de R$ 47,4 bilhões em 
impostos e R$ 20,3 bilhões em contribuições sobre a folha, 
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além de ter reduzido a massa salarial do país em R$ 85,8 
bilhões; 

3. afetou os setores envolvidos diretamente (petróleo e gás e 
construção civil), mas também uma gama importante de 
outros segmentos (devido aos impactos indiretos e ao efeito 
renda); 

4. teve impacto político crucial na eleição de 2018 e também no 
desenvolvimento de setores econômicos estratégicos para o 
país. 

Os trabalhadores defendem o combate à corrupção. Desvios de 
recursos públicos significam menor capacidade de atuação do Estado.  

No entanto, deve-se preservar a estrutura produtiva e punir os 
culpados. São necessários mecanismos preventivos, para a 
preservação dos empregos, durante o combate à corrupção, como 
ocorre em outros países. 

A Regra do Teto de Gastos, aprovado em 2016, logo após a 
consolidação do golpe semi-parlamentarista, funcionou como âncora 
fiscal. No imaginário neoliberal, “ancorou as expectativas”, mas seu 
desenho ilógico e pró-ciclo recessivo trouxe problemas graves.  

“O principal é o investimento público do Brasil está tendendo a 
zero, quando deveria estar dirigido para a retomada do crescimento 
econômico”, afirma Borges.  

Além disso, dada a meta de inflação, critica a política monetária 
brasileira ter sido frouxa entre 2012 e 2014, mas excessivamente 
conservadora de 2016 a 2019. Isso ajudaria a explicar por qual razão 
a retomada do PIB brasileiro, depois de 2017, esteve muito abaixo do 
esperado (e prometido) pelos golpistas neoliberais. 

Porém, isso não é verdade, pois contraria as evidências 
empíricas. Desde abril de 2013, o Banco Central do Brasil retomou a 
elevação da Selic com aumento de 7 pontos percentuais – de 7,25% 
aa para 14,25% - em pouco mais de dois anos. 

Pires agora reconhece: “não dá mais para colocar toda a culpa 
do baixo crescimento brasileiro” dos anos mais recentes na NME, 
embora essa seja uma contrapropaganda a surgir politicamente em 



  110

função do favoritismo eleitoral de Lula. “A Nova Matriz trouxe 
soluções ruins, para temas presentes até hoje, mas também ninguém 
trouxe nenhuma solução permanente”, já seis anos após!  

Continua baixa a taxa de investimento e a pressão sobre preços 
de combustíveis e energia elétrica. 

Na Carta do IBRE, finalmente, a equipe de pesquisadores da 
FGV (e não professores neoliberais e antipetistas da EPGE) 
reconhece: é importante distinguir má sorte de más políticas no 
debate econômico. Senão, não se saberá como tirar do estado de 
estagflação uma economia exportadora líquida de commodities, com 
baixa taxa de poupança doméstica e integrada crescentemente à 
economia global em termos comerciais e financeiros.  

Há uma desculpa da “má sorte” no discurso político. Quando há 
uma situação conjuntural ruim, como um choque de commodities e 
uma crise hídrica, isso gera um desequilíbrio e um ajuste é obrigado 
a ser feito. Porém, a atual equipe econômica não tem nem 
competência técnica nem vontade política para sair de seu estado 
inerte! 

Em meio às discussões de campanha, o país precisa de um 
novo arcabouço macroeconômico para lidar de maneira mais 
adequada com os desafios globais e do pós-pandemia. Além de 
assegurar a sustentabilidade do endividamento, a política fiscal 
precisa ser anticíclica. Não há como cumprir uma regra fiscal estúpida 
em período de baixo crescimento da arrecadação fiscal. 

Princípios de Condução da Política Monetária segundo o Banco 
Central do Brasil 

No prefácio do Relatório de Inflação de dezembro de 2021, o 
Banco Central do Brasil argumenta “a experiência, tanto doméstica 
quanto internacional, mostra a melhor contribuição da política 
monetária para haver crescimento econômico sustentável, 
desemprego baixo e melhora nas condições de vida da população é 
manter a taxa de inflação baixa, estável e previsível”. 

Aqui, o questionamento é se o uso dos atuais padrões para sua 
ação discricionária na fixação da taxa de juro básica merece 
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continuidade. O custo social supera em muito os benefícios desse 
instrumento para poucos, como mostrarei mais adiante com 
números. 

A Autoridade Monetária apela para o Argumento de Autoridade. 
Afirma: “a literatura econômica indica taxas de inflação elevadas e 
voláteis geram distorções. Levam a aumento dos riscos e impactam 
negativamente os investimentos”.  

Lista as mazelas produzidas por essas distorções:  

1. encurtam os horizontes de planejamento das famílias, 
empresas e governos,  

2. deterioram a confiança de empresários, 

3. subtraem o poder de compra de salários e de transferências, 
com repercussões negativas sobre a confiança e o consumo das 
famílias,  

4. produzem dispersão ineficiente de preços, 

5. diminuem o valor informacional dos mesmos para a eficiente 
alocação de recursos na economia; 

6. têm efeitos redistributivos de caráter regressivo.  

Alega as camadas menos favorecidas da população, 
geralmente, terem acesso mais restrito a instrumentos financeiros 
para proteção contra a perda do poder de compra da moeda. Por isso, 
seriam as mais beneficiadas com a estabilidade de preços. 

Isso é meia-verdade em termos de desigualdade social. No 
combate à inflação com o uso abusivo de um único instrumento – a 
taxa de juro – o benefício da maior concentração da riqueza 
financeira se dirige, quase exclusivamente, às camadas mais 
favorecidas da população. Como esse combate é, praticamente, uma 
política permanente no Brasil, em consequência o país se mantém no 
ranking dos 10+ desiguais do mundo! 

Em resumo, há consenso sobre efeitos das taxas de inflação 
elevadas:  

1. reduzem o potencial de crescimento da economia,  
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2. afetam a geração de empregos e de renda, e  

3. pioram a distribuição de renda. 

Há dissenso sobre a distribuição do custo / benefício entre as 
camadas sociais. Essa relação é muito superior para os pobres! 

A Autor idade Monetár ia d iscorre também sobre a 
implementação da política monetária. Constata ela ter impacto sobre 
a economia com defasagens longas, variáveis e incertas, usualmente 
estimadas em até dois anos.  

Devido à substancial incerteza associada a projeções de inflação 
no horizonte relevante para a condução da política monetária, em 
grande medida decorrente da incidência natural de choques 
favoráveis e desfavoráveis na economia ao longo do tempo, ela se 
desculpa. Afinal, mesmo sob condução apropriada da política 
monetária, a inflação custa muito tempo para oscilar em torno da 
meta. 

Daí adverte o horizonte visto pelo BCB como apropriado para o 
retorno da inflação à meta depender tanto da natureza dos choques 
incidentes sobre a economia quanto de sua persistência. Por isso, 
regularmente o BCB publica avaliações sobre os fatores econômicos 
determinantes da trajetória da inflação e os riscos potenciais a essa 
trajetória. 

As projeções para a inflação são apresentadas em cenários com 
condicionantes para algumas variáveis econômicas. Tradicionalmente, 
os condicionantes referem-se às trajetórias da taxa de câmbio e da 
taxa Selic ao longo do horizonte de projeção. 

As projeções condicionais de inflação, divulgadas em seu 
Relatório, contemplam intervalos de probabilidade capazes de 
ressaltar o grau de incerteza envolvido. As projeções de inflação 
dependem não apenas dos condicionamentos feitos para as taxas de 
juros e de câmbio, mas também de um conjunto de pressupostos 
sobre o comportamento das demais variáveis impactadas. 

Quando analisa os determinantes da inflação, em seu Relatório, 
publicado em dezembro de 2021, o BCB diagnostica a inflação ter 
sido bastante afetada pelo significativo aumento dos preços de 
commodities, destacadamente o petróleo, não contrabalançado por 
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movimentos contrários da taxa de câmbio com apreciação da moeda 
nacional. Por sua vez, a crise energética, por meio dos seus efeitos 
nas bandeiras tarifárias, representou nova onda de choque de custos 
na economia. 

Como fator negativo de oferta, adicionam-se ainda os gargalos 
nas cadeias produtivas de alguns segmentos, com destaque para 
automóveis. Sua produção tornou-se muito dependente de 
importação de semicondutores em falta no mercado mundial. 

O grande fator contraposto à alta dos preços é o hiato do 
produto, leia-se: recessão. É uma variável não observável, cuja 
trajetória incorpora informação de quatro variáveis de atividade 
econômica, referentes ao produto da economia e à ociosidade dos 
fatores de produção. Especificamente, são utilizados o PIB, o NUCI 
(Nível de Utilização da Capacidade Instalada, calculado pela FGV), a 
taxa de desocupação (medida pelo IBGE) e o estoque de empregos 
formais, medido pelo CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência. 

O principal fator para o movimento do hiato é o aumento da 
taxa SELIC já verificado e da trajetória esperada dessa taxa de juro 
face às expectativas de inflação, ambas extraídas da pesquisa Focus. 
Esse comportamento reflete o crescimento mais acentuado da 
trajetória da SELIC nominal em comparação com o aumento das 
expectativas de inflação na medida considerada, ou seja, na média de 
expectativas de O Mercado.  

Leia-se: os economistas subalternos, encarregados de 
preenchimento desse questionário nos bancos (em média não 
informada de dispersões), determinam, em última análise, o rumo da 
política discricionária de juros! 

Mais recentemente, argumenta o BCB, o surgimento da 
variante Ômicron da pandemia da Covid-19 tem gerado incertezas no 
curto prazo. O comportamento da incerteza dependerá também da 
avaliação sobre a trajetória de variáveis fiscais, como o gasto público, 
o resultado primário e a dívida pública.  

Com autonomia relativa, O BCB já ousa criticar o governo atual 
por impedir a diminuição da incerteza. “Ela tem sido afetada 
negat ivamente por d iversos fa tores domést icos , como 
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questionamentos sobre o arcabouço fiscal, e internacionais, como os 
relacionados ao fim dos estímulos monetários nos países avançados”. 

Os principais fatores para as condições financeiras mais 
restritivas foram:  

1. a elevação da taxa de juros doméstica futura,  

2. o crescimento do risco país, medido pelo Credit Default Swap 
(CDS) Brasil,  

3. a depreciação da moeda nacional,  

4. a valorização do dólar a nível internacional, e 

5. a queda na bolsa de valores no Brasil.  

No mesmo sentido, contribuiu, em menor magnitude, a 
elevação das taxas de juros futuras nos EUA. Foi anunciado um 
aperto monetário pelo Fed. 

O ICF (Indicador de Condições Financeiras) reflete uma série de 
elementos – juros Brasil, juros Exterior, risco, moedas, petróleo, 
commodities, mercado de capitais –, não devendo ser interpretado 
como indicador de estímulo ou aperto monetário. 

A relação desse indicador com a inflação é ambígua, pois alguns 
dos seus componentes têm geralmente relação positiva com inflação 
e negativa com atividade, como os relacionados a prêmio de risco e 
taxa de câmbio. Portanto, condições financeiras mais restritivas 
apontam para menor atividade econômica futura, mas podem 
implicar tanto maior como menor inflação, dependendo dos fatores 
condicionantes de seu movimento. 

Evidentemente, inflação é um fenômeno sistêmico complexo, 
emergente de interações entre diversos componentes. O sinal de a 
inflação estar espalhada pela economia fica claro no Índice de 
Difusão. Ele mede o percentual de itens em alta no mês.  

O indicador atingiu 73,2% em janeiro de 2022, pouco abaixo do 
74,8% do mês anterior, mas bastante superior aos 65,5% de janeiro 
de 2021. O resultado do IPCA mensal mostrou mais uma vez um 
cenário de pressões inflacionárias disseminadas, com altas fortes em 
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alimentação no domicílio, bens industriais e serviços mais sensíveis à 
atividade econômica. 

Neste capítulo, partirei do holismo metodológico, para análise 
do contexto macrossistêmico provocado pela política monetária, e daí 
chegarei ao individualismo metodológico. Este propiciará informações 
sobre as melhores escolhas para seleção de carteira de ativos com 
base nos impactos diretos da taxa de juro básica. 

Para abarcar essa complexidade e a transformar em 
simplicidade, um caminho é levantar a série histórica da SELIC e a 
comparar com outras séries temporais: câmbio, lucro, salário e 
aluguel, as quatro fontes típicas de renda para Pessoa Física, nosso 
foco aqui. Outra ótica é pensar como o juro atinge os componentes 
da demanda final: consumo, investimento, gasto governamental e 
exportação líquida, este indiretamente através da taxa de câmbio. 

Sob a ótica da produção, para verificar como as variações do 
juro afetam os valores adicionados nos setores produtivos – 
agricultura, indústria e serviços –, seria necessária uma abordagem 
estruturalista (e não conjuntural) da economia brasileira no último 
quarto de século. Fugiria ao escopo deste livro. 

A pergunta-chave é se o Banco Central do Brasil é uma 
instituição extrativista, espoliadora da renda da maioria em favor do 
rentismo da minoria. Haverá solução unilateral, tanto na área fiscal, 
quanto na tendência à apreciação da moeda nacional, enquanto o 
juro for uma variável sob o livre arbítrio da diretoria do Banco 
Central? 

Parece o BCB provocar, sem constrangimento, a disparidade 
entre a taxa interna e a externa e elevar o cupom cambial. Falta-lhe, 
em sua prática, o mandato dual, ou seja, limitar seu arbítrio entre 
duas metas: controle da inflação e expansão do emprego. 

Neoliberalismo: Caminho para Desigualdade e Estagnação 

O título desse tópico é a tradução do título do último livro de 
Thomas I. Palley, Neoliberalism and the Road to Inequality and 
Stagnation: A Chronicle Foretold, lançado em 2021 pela Edward 
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Elgar. Ele é co-fundador da Review of Keynesian Economics e se 
define como um “economista independente”. 

Adotei-o porque é, com base em dados estatísticos, a hipótese 
a ser demonstrada. De fato, é uma crônica anunciada. 

Aqui, em Terrae Brasilis, não ocorreu a chamada dominância 
fiscal. Refere-se à situação quando o Banco Central se veria impedido 
de elevar a taxa de juros, para combater a inflação, porque a 
elevação do pagamento de juros sobre a dívida pública amplificaria o 
desequilíbrio fiscal, no caso, o déficit nominal – e não o primário, 
onde se desconsidera os encargos com os juros. Com sua autonomia 
operacional, jamais se importou em coordenar a política monetária 
com a política fiscal. 

Ainda por cima, ele se queixa de pressuposto desequilíbrio da 
demanda agregada, inflada pelo setor público, face à dada oferta 
agregada. Denuncia ela afugentar os investidores pelo “risco fiscal”, 
isto é, a falsa pressuposição de possível calote da dívida pública com 
risco soberano.  

Por esse mecanismo de transmissão, a taxa de câmbio se 
deprecia e a taxa de inflação se acelera. E o BCB aumenta mais a 
taxa de juro. 

Esse é o mecanismo mental neoliberal. Nessa simplória lógica 
de causa-e-efeito, o “bode expiatório” de sempre é O Governo. Ele 
atrapalharia O Mercado sobrenatural: onipotente-onipresente-
onisciente. Enquanto tal, se for livre estará tudo perfeito! 

Desconfiando de os neoliberais jamais deixarem de “brigar 
contra os números”, vamos a eles. 

!  

Resultados e Juros (Encargos Financeiros das Dívidas) em % do PIB
Média Anual por Período Nominal Juros Primário
Lula I (2003-2006) -3,98% -7,51% +3,52%
Lula II (2007-2010) -2,74% -5,38% +2,77%
Dilma I (2011-2014) -2,78% -4,86% +2,07%
Dilma II (2015-abr2016) -8,63% -7,52% -1,11%
Temer (mai2016-2018) -8,34% -6,28% -2,06%
Boçal (2019-2021) -8,39% -4,66% -3,73%
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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No quadro acima, os três primeiros mandatos (2003-2014) são 
social-desenvolvimentistas e os três últimos (2015-2021) 
atravessaram a “Ponte para o Futuro” e retrocederam à Velha Matriz 
Neoliberal. Os déficits nominais caíram na era de bem-estar (média 
de -3,17% do PIB) e mudaram de patamar (média de -8,45%) na era 
de mal-estar. 

Isso ocorreu apesar dos pesos dos encargos financeiros da 
dívida pública com juros não ter sido substancialmente diferentes: 
antes média de -5,92% do PIB e depois -6,15% do PIB. A grande 
diferença foi os social-desenvolvimentistas terem gerado superávits 
primários (média anual de 2,79% do PIB) e os neoliberais, apesar de 
todo o discurso fiscalista, em defesa da responsabilidade fiscal com a 
Regra do Teto dos Gastos, terem aumentado progressivamente os 
déficits primários (média anual de -2,3% do PIB). Foi quase igual e 
oposto... 

Pode-se alegar, com razão, médias não mostrarem tendências 
em longo prazo, seja crescente, seja declinante. Para isso, é melhor 
inicialmente visualizar movimentos em gráfico. 

Na análise de vinte e cinco anos (1995-2020) da economia 
brasileira, o gráfico elaborado pelo Centro de Altos Estudos Brasil 
Século XXI revela o relativo sucesso da substituição da âncora 
cambial no início do segundo mandato do FHC pelo Regime de Meta 
de Inflação. O balanço de vinte e dois anos é aparentemente positivo: 
em apenas cinco (2001, 2002, 2003, 2015 e 2021) a inflação ficou 
acima do teto da meta, e em um (2017), ficou abaixo do piso. 

A questão é avaliar qual foi o custo social (“ruídos”) dos efeitos 
colaterais de uma taxa de juro desmesurada face ao benefício de 
manutenção do poder aquisitivo real dos salários dos sobreviventes 
como empregados.  

A taxa de desocupação pela PNADC se manteve em torno da 
média mensal de 7% de dezembro de 2012 (6,9%) a dezembro de 
2014 (6,5%). Em dezembro de 2013, atingiu 6,2%, a menor taxa da 
série histórica. Com a volta da Velha Matriz Neoliberal, a taxa de 
desocupação foi além do dobro, mas na média mensal ficou em 
11,4%.  
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Segundo a PNADC, o rendimento médio real das pessoas 
ocupadas com carteira ficou com média mensal de R$ 2.448,50 de 
março de 2012 a dezembro de 2014. Das pessoas ocupadas sem 
carteira ficou na média mensal de R$ 1.494,38 no mesmo período. 
Na Era Neoliberal II, esses valores foram, respectivamente, R$ 
2.494,14 e R$ 1.576,31.  

Os valores reais do poder aquisitivo pouco mudaram nas duas 
séries históricas. Praticamente, não houve aumento do poder de 
compra com os fluxos de renda do trabalho para a maioria dos 
ocupados. 

 

!  

Então, a grande questão é: o Regime de Meta de Inflação 
protege o poder aquisitivo, mas não dificulta a geração de novos 
empregos? Afinal, os canais de transmissão da política monetária de 
juros disparatados tendem a:  

• diminuir a alavancagem financeira (retorno em maior escala 
com uso de capital de terceiros superior ao restrito ao capital 
próprio), no lado dos ativos, e  

• aumentar o grau de fragilidade financeira (serviço da dívida / 
retorno esperado), no lado dos passivos.  
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Outro gráfico acrescenta em paralelo à curva do IPCA os outros 
movimentos consequentes desse regime: a evolução das variações 
anuais de dólar, SELIC e PIB. Quem fica sempre acima é a dos juros e 
quem afunda, a partir de 2015, é o crescimento da renda. 

  

Aparentemente, as cotações do dólar ao longo dos vinte e seis 
anos (1995-2021) tiveram variações mais suaves em comparação às 
variações do IPCA. Não justificariam taxas de juro SELIC tão elevadas 
e prejudiciais ao crescimento sustentado do PIB. 

Teoricamente, se a produtividade não cresceu muito, haveria 
certa correlação entre os crescimentos da renda e da ocupação. A 
evidência sobre taxa de desocupação é disponível, como visto, 
somente a partir de 2012 com o início da PNADC. A PNAD anterior 
não tem metodologia comparável. 
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!  

A tabela acima mostra os dados com os quais foi construído o 
gráfico anterior. Para comparação de desempenhos governamentais, 
relevante para o debate eleitoral, isto é, para os eleitores estarem 
bem-informados em suas escolhas de candidatos, vale um 
reducionismo para as médias, onde se perde o movimento de 
tendência em longo prazo. 

!  

Os maiores destaques, para um diagnóstico preciso, são: 

Data R$/ US$ Médio Anual IPCA Acum. % Selic Anual % aa PIB - Var. Anual em %
1995 0,92 22,41 40,25 4,22
1996 1,00 9,56 24,92 2,21
1997 1,08 5,22 40,84 3,39
1998 1,16 1,65 28,96 0,34
1999 1,82 8,94 19,04 0,47
2000 1,83 5,97 15,84 4,39
2001 2,35 7,67 19,05 1,39
2002 2,93 12,53 24,90 3,05
2003 3,07 9,30 16,33 1,14
2004 2,92 7,60 17,75 5,76
2005 2,43 5,69 18,05 3,20
2006 2,18 3,14 13,19 3,96
2007 1,95 4,46 11,18 6,07
2008 1,84 5,90 13,67 5,09
2009 1,99 4,31 8,65 -0,13
2010 1,76 5,91 10,67 7,53
2011 1,67 6,50 10,91 3,97
2012 1,95 5,84 7,29 1,92
2013 2,16 5,91 9,90 3,00
2014 2,35 6,41 11,65 0,50
2015 3,34 10,67 14,15 -3,55
2016 3,48 6,29 13,65 -3,28
2017 3,19 2,95 6,90 1,32
2018 3,66 3,75 6,40 1,78
2019 3,95 4,31 4,40 1,22
2020 5,16 4,52 1,90 -3,88
2021 5,39 10,06 9,15 4,50

Fonte: BCB-DSTAT - 3693 - Taxa de Câmbio Livre - Dólar (compra) (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
Obs.: Cotação do dólar em 1994, após o Plano Real: 0,64 - na tabela, média de período anual em R$/ US$  

Evoluções de Indicadores Sequenciais da Política Monetária: Dólar-Inflação-Juro-Renda
Média Anual por Período R$/ US$ Médio Anual IPCA Acumulada Selic Anualizada PIB - Variação Anual
FHC I (1994-1998) 1,04 9,71 33,74 2,54
FHC II (1999-2002) 2,23 8,78 19,71 2,33
Lula I (2003-2006) 2,65 6,43 16,33 3,52
Lula II (2007-2010) 1,88 5,15 11,04 4,64
Dilma I (2011-2014) 2,04 6,17 9,94 2,35
Dilma II (2015) 3,34 10,67 14,15 -3,55
Golpista (2016-2018) 3,44 4,33 8,98 -0,06
Boçal (2019-2021) 4,83 6,30 5,15 0,61
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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1. as cotações do dólar só tiveram crescimento abrupto em 1999, 
2002, 2015 e 2020, sendo apreciado com progressiva 
suavidade no restante do período; 

2. depois da alta de 1995 (22,4%), só houve três “picos” 
inflacionários em 2002 (12,5%), 2015 (10,7%) e 2021 
(10,06%); 

3. em todos os anos, exceto nos da pandemia (2020 e 2021), a 
SELIC esteve bem acima da variação anual do IPCA; 

4. face ao desestímulo da alta SELIC, a variação média anual do 
PIB em mais de ¼ de século (26 anos) ficou em 2,21% ao 
ano, embora desde a volta da Velha Matriz Neoliberal tenha se 
registrado ou depressão (taxa negativa) ou estagnação (taxa 
próxima de zero). 

Quanto ao terceiro ponto acima, a tabela abaixo com a relação 
SELIC / IPCA, o percentual do IPCA em relação à SELIC e os juros 
reais explica a preferência dos investidores brasileiros por renda fixa 
pós-fixada, de maneira segura (risco soberano), líquida e rentável em 
termos reais. A política monetária agravou a concentração da riqueza 
financeira. 

O múltiplo médio do governo FHC I (7,4), crescente de quase 
duas vezes em 1995 até quase 18 vezes em 1998, não se repetiu. 
Esse “arranque” propiciou enriquecimento fácil aos investidores. No 
governo FHC II, já com Regime de Meta de Inflação, a média baixou: 
2,3 vezes.  

No governo Lula I, com um banqueiro (Henrique Meirelles) na 
presidência do Banco Central, a média subiu um pouco, para 2,9 
vezes, com múltiplos em tendência crescente. No governo Lula II, a 
média voltou para 2,2 com múltiplos em tendência de queda. 

Por desagradar aos rentistas, Dilma I recebeu muitas críticas 
por sua “Cruzada” contra os altos juros. A média do múltiplo caiu 
para 1,6 vezes de maneira bem estável, exceto em 2012, quando 
ficou em 1,2 e, então, “choveram” críticas à chamada Nova Matriz 
Macroeconômica. 



  122

Dado o choque inflacionário em 2015, adotado como política 
econômica por Joaquim Levy, a elevada SELIC 252 média anual 
(14,15%) não ficou tão acima da variação anual do IPCA (10,67%). 

Em compensação, no governo golpista, a relação SELIC/IPCA 
voltou a dobrar (2,1). Coube ao neto do Roberto Campos, estabelecer 
o menor múltiplo médio (0,8), invertendo as dimensões, ou seja, 
colocando a taxa de juro real negativa, especialmente, nos dois anos 
de pandemia. No primeiro ano, ficou de um para um. 

!  

Outra maneira de enxergar o disparate da taxa de juro SELIC 
frente ao IPCA é calcular os percentuais desta frente àquele nos vinte 
e seis anos. Se a média dos múltiplos ficou em quase três vezes 

Data Relação Selic /  IPCA IPCA em % de Selic Taxas de Juros Reais
1995 1,8 55,7 14,57%
1996 2,6 38,4 14,02%
1997 7,8 12,8 33,85%
1998 17,6 5,7 26,87%
1999 2,1 47,0 9,27%
2000 2,7 37,7 9,31%
2001 2,5 40,3 10,57%
2002 2,0 50,3 10,99%
2003 1,8 57,0 6,43%
2004 2,3 42,8 9,43%
2005 3,2 31,5 11,69%
2006 4,2 23,8 9,74%
2007 2,5 39,9 6,43%
2008 2,3 43,2 7,34%
2009 2,0 49,8 4,16%
2010 1,8 55,4 4,49%
2011 1,7 59,6 4,14%
2012 1,2 80,1 1,37%
2013 1,7 59,7 3,77%
2014 1,8 55,0 4,92%
2015 1,3 75,4 3,14%
2016 2,2 46,1 6,92%
2017 2,3 42,8 3,84%
2018 1,7 58,6 2,55%
2019 1,0 98,0 0,09%
2020 0,4 237,9 -2,51%
2021 0,9 109,9 -0,83%

Médias Anuais 2,8 57,6 8,02%
Fonte: SGS-BCB (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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(2,8), a fração do IPCA em relação à SELIC ficou abaixo de 2/3 (em 
58%). 

Comparando os percentuais da penúltima coluna se destacam 
os anos quando o percentual ficou significativamente acima dessa 
média: em 2012 (80%), 2015 (75%), 2020 (238%) e 2021 (110%). 
Não à toa, aqueles dois anos do governo Dilma foram os mais 
criticados e os dois últimos anos do governo do capitão reformado 
com a taxa de juro real negativa esgotaram de vez a paciência até de 
ex-apoiadores no PFL (Partido da Faria Lima). 

Finalmente, a última coluna expõe as taxas de juro reais (SELIC 
descontada do IPCA) nessa série histórica. Ex-post, percebe-se a 
grande oportunidade para o enriquecimento financeiro ter ocorrido 
durante a Era Neoliberal I, isto é, nos dois mandatos de FHC, o 
primeiro com média anual de juros reais em 22,33% e o segundo em 
10,04%. 

Nos governos Lula I (9,33%) e II (5,61%), as médias dos juros 
reais diminuíram. Mas não tanto quanto no governo Dilma I (3,55%) 
e no Dilma II (3,14%). O governo golpista providenciou o aumento 
do juro real médio anual para 4,44%, enquanto o atual governo 
inepto apresentou uma taxa de juro real negativa em seus três 
primeiros anos: -1,08%.  

Só agrada aos pastores evangélicos, cuja fortuna é recolhida de 
dízimos, pagos em dinheiro vivo por seu rebanho de fiéis, e aplicada 
aqui em templos suntuários (e não santuários) ou no exterior. 

Coda 

Coda é seção conclusiva de uma composição musical (sinfonia, 
sonata etc.) para arremate à peça. Nela, o compositor ou arranjador 
poderá ou não utilizar ideias musicais já apresentadas ao longo da 
composição. 

Para aproveitar a oportunidade propiciada pela disparatada taxa 
de juro à brasileira, é de se esperar a preferência dos investidores 
brasileiros por renda fixa pós-fixada. No último quarto de século, 
mostrou ser uma maneira de investir segura (com risco soberano), 
líquida e rentável em termos reais. 
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Em maio de 1995, o salário mínimo foi reajustado para R$ 
100,00 – era R$ 70 desde setembro de 1994. Para comparação, a 
remuneração para um membro da “casta dos sábios”, no caso um 
professor universitário com pós-doutorado e dez anos de carreira 
docente era – e permaneceu em torno dessa média entre 1995 e 
2021 – cerca de 30 salários mínimos. 

Para o planejamento da vida financeira, uma orientação é 
seguir o algoritmo 1-3-6-9-12. Significa até os 35 anos (juventude) 
acumular em reservas financeiras um salário anual, considerando o 
vigente; até os 45 anos (meia-idade) três salários anuais; até os 55 
anos (maturidade) seis salários anuais; até os 65 anos (pré-
aposentadoria) nove salários anuais; e até os 75 anos (senilidade) 
doze salários anuais. 

Seguindo essa regra e obtendo essa meta, o investidor se 
transformará em um rentista. Com juros médios mensais de 0,5%, 
poderá manter seu padrão de vida por vinte anos com retiradas 
mensais dos rendimentos de juros. Dá-lhe uma esperança de vida até 
os 95 anos com conforto financeiro. 

Outra dica para esse planejamento individual é se esforçar para 
adquirir a própria moradia quitada até a meia-idade. Desse modo, a 
partir de quarenta anos, poderá empregar os 20% do salário, antes 
gastos com aluguel – se gastar 30% ou mais é sintoma de déficit 
habitacional –, em investimentos mensais. 

Fazendo uma simulação com base naquela estimativa de trinta 
salários mínimos, teria investido todos os 312 meses 1/5 do seu 
salário ou seis salários mínimos. No início da série temporal, em 
1995, seria R$ 600, mas no fim (2021) já seriam R$ 6.600. 
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Se conseguisse investir em renda fixa com base em 100% do 
CDI, o investidor estaria no fim de vinte e seis anos (ou 312 meses) 
tri milionário. Esse valor propiciaria retiradas mensais de R$ 22 mil, 
ou seja, para alcançar seu padrão salarial teria de ser 
complementado com investimentos em PGBL. 

Nesse caso, o investidor deveria ter sido capaz de aproveitar a 
oportunidade de isenção fiscal e ter investido, desde o fim de 2001, 
ano da regulamentação do PGBL, 12% da renda bruta anual em 
todos os vinte anos até 2021. A suposição também foi obter como 
rendimentos 100% do CDI, proxy da Selic anualizada. 

Com uma renda anual tributável de 30 salários mínimos vezes 
12 vezes, ele investe 12% dessa renda (percentual equivalente a 
43,2 salários mínimos) em PGBL. Deixará de pagar a alíquota de 
27,5% de IR sobre este valor se fizer sua declaração de imposto de 
renda (DIRPF) no modelo completo. Terá essa economia de imposto a 
pagar. 

Com a devolução anual desse valor, caso tenha imposto retido 
na fonte acima do devido, aplica esse valor e mais a diferença para 
completar os 12% da renda anual planejados no PGBL. O resultado 
da simulação está na tabela abaixo. 
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No fim de 2021, somado o PGBL ao outro portfólio, onde 
acumulou R$ 3.086.581, o investidor da simulação, confiante no 
padrão dos condutores da política monetária, alcançaria R$ 
4.230.554. Em 26 anos, teria se tornado tetra milionário. 

Um cálculo da CNN Brasil Business, realizado em 20/07/21, 
informa: quem tivesse investido R$ 1.000 em uma aplicação de renda 
fixa no primeiro dia do Plano Real, em 1º de julho de 1994, teria 
naquela data perto de R$ 60 mil. Esse retorno representa o dobro de 
quem colocasse os mesmos R$ 1.000 na bolsa de valores durante o 
mesmo período. 

O acúmulo dessa reserva financeira valeria para as aplicações 
capazes de obter 100% do CDI, taxa próxima dos juros básicos do 
país. Serve de referência a alguns principais investimentos da renda 
fixa, como títulos públicos, CDBs e fundos DI. 

A caderneta de poupança, o investimento preferido pela maioria 
com baixa renda, possuí nítida desvantagem. O dinheiro depositado 
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nela, nesse período, perdeu tanto para outras aplicações de renda 
fixa quanto para o investimento em ações. 

Isso é mostrado pelo levantamento feito pela consultoria 
Economática a pedido do CNN Business. O gráfico abaixo mostra 
evolução da rentabilidade das principais aplicações desde o Plano 
Real, há 26 anos. 

!  

O CDI propiciou a rentabilidade acumulada dele desde o 
primeiro dia do Plano Real de 5.689%. O dinheiro teria sido 
multiplicado por 57 vezes, com um ganho médio de 17% ao ano.  

A inflação desses anos acumulou 760% no total. Essa aplicação 
é similar a quem tivesse investido R$ 1.000 em julho de 1994 – e 
nunca mais aplicasse – chegaria a julho de 2020 com R$ 57.888,90. 

O retorno do Ibovespa (renda variável) foi pouco menos da 
metade disso, pois a alta acumulada foi de 2.524%, ou ganhos 
médios de 13,6% ao ano. Para quem entrou com R$ 1.000, significa 
ter saído com R$ 26.236 depois de 26 anos. 
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A poupança obteve ganho acumulado no período foi de 1.227% 
com média de 10% ao ano. É um rendimento de R$ 13.248 para 
quem aplicou R$ 1.000 – metade dos ganhos na bolsa e menos de 
um quarto do pago pelo CDI. 

 Diferentemente das aplicações diretamente atreladas à taxa 
Selic ou ao CDI, a poupança tinha, até 2012, regras próprias de 
rendimento. Ela remunerava sempre 0,5% ao mês (6,17% ao ano), 
somada a uma outra taxa que também é definida pelo Banco Central, 
a TR (Taxa Referencial).  

A TR está zerada desde 2017, mas não foi sempre assim. 
Embora sempre um pouco abaixo do CDI, historicamente, ela já 
garantiu à poupança rendimentos nominais elevados. Em 1994 e 
1995, por exemplo, só a TR era de 2% a 3% ao mês. No ano, o 
rendimento da poupança chegava a passar dos 20%, em meados dos 
anos 1990. 

Ao longo dos anos a TR também despencou até ficar em zero e, 
a partir de 2012, a regra mudou. Sempre quando a taxa Selic estiver 
acima de 8,5%, a remuneração da poupança segue como antes: 
0,5% ao mês mais a TR. Se a Selic cai para abaixo dos 8,5%, a 
poupança remunera 70% da Selic. 

Segundo um professor de Finanças do Coppead/UFRJ, “um 
mercado de ações com retorno de 13% ao ano é muito bom, mas os 
juros foram altos demais.” 

O ouro e o dólar, tradicionalmente usados como investimentos 
especulativos, foram os menos rentáveis do período, com altas 
acumuladas de 2.491% e 447%, respectivamente. A valorização 
alcançada com o dólar, inclusive, perdeu para a inflação.   
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Quanto aos ativos imobiliários, os gráficos com a evolução do 
Índice Fipezap mostra o comportamento histórico da venda 
residencial em comparação à inflação e ao CDI. Apenas no fim do 
governo Lula II e durante o governo Dilma I, no auge do 
financiamento habitacional, inclusive do programa social MCMV 
(Minha Casa Minha Vida), houve altas nos índices de preço de imóveis 
acima dos índices de inflação. 

!  
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Este gráfico de crescimento de preços de vendas de imóveis 
apresenta mês a mês a variação acumulada no período selecionado 
como índice de base fixa (2008=100). Tem como índice de referência 
para comparação o CDI. 

A locação residencial também rendeu abaixo do CDI ao 
considerar o período de 2008-2019. Confira no gráfico abaixo, a 
partir de agosto de 2015, a variação acumulada dela ficar abaixo da 
do CDI. 

!  

Outro ativo – forma de manutenção de riqueza por Pessoa 
Física – é o automóvel.  Segundo a FENABRAVE, o mercado brasileiro 
de automóveis tem apresentado forte volatilidade no seu movimento 
de vendas, em função do desempenho da economia. A tendência de 
longo prazo, no gráfico abaixo, indica crescimento das compras e 
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emplacamentos de automóveis acima da média somente durante a 
Era de Bem-Estar Social (2003-2014). 

!  

O Brasil era o 4º. colocado no ranking de produção de 
automóveis e comerciais leves por países em 2013, com 3,6 milhões. 
A partir do ano do golpe semi-parlamentarista (2016), retrocedeu sua 
colocação para 7º. lugar (1,986 milhão). Em 2020, registrou o 
mesmo patamar (1,953 milhão), mas uma posição abaixo (8º.) por 
ter sido ultrapassado pela Grã-Bretanha, país com 1/3 de sua 
população. 

!  

Em termos de depreciação de automóvel usado, por exemplo, 
em maio de 2015, um Mercedes-Benz C-200 CGI Avantgarde 1.8 16V 
184cv Automático, Ano Modelo 2013 Gasolina, tinha o preço médio 
de R$ 112.064,00. Em fevereiro de 2022, também pela Tabela FIPE, 
valia R$ 84.551 com uma depreciação nominal de 25% em sete anos.  
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Não é bom investimento em valor de troca, mas sim em valor 
de uso. Basta comparar com a relação custo / benefício de um zero 
Km, Modelo C-200 AMG Line EQ Boost 1.5 TB Automático: R$ 
363.239,00. 

A frota circulante brasileira atingiu 60 milhões de unidades em 
2020. A idade média passou 15,8 anos. O mercado de veículos 
usados, ao longo do primeiro ano da pandemia, atingiu a proporção 
de cinco usados comercializados para cada novo vendido. 

Veja no Anexo Estatístico os portfólios dos três segmentos de 
clientes por volume de negócios financeiros. 
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Conclusão 

A inflação é um epifenômeno, isto é, um resultado acidental, 
acessório, do processo essencial, o evolutivo do sistema capitalista?  

Na reflexão de psicólogos behavioristas, a consciência humana 
também é um fenômeno secundário. Está condicionado por processos 
fisiológicos e é incapaz de determinar o comportamento social dos 
indivíduos. 

Na Medicina, o epifenômeno é um sintoma excepcional, 
podendo aparecer ou não no transcurso de uma doença como um 
surto. Na Economia convencional, a inflação é um desarranjo 
acidental do sistema de preços relativos. A idealização seria sua 
permanência em equilíbrio geral, caso não houvesse excesso de 
moeda para facilitar as trocas.  

Uma visão sistêmica ou holista permite visualizar a Falácia da 
Composição. Esta é um equívoco no pensamento lógico ao se utilizar 
do comportamento racional de um único formador de preços – 
repassar o aumento de custos para o preço de modo a manter sua 
margem de lucro – para caracterizar todo o sistema capitalista como 
racional. 

Os “aprendizes de feiticeiro” não controlam o aumento contínuo 
e generalizado dos preços em uma economia. E não se sentem 
culpados! 

Antes se dividia a inflação em três categorias, duas com base 
em causa primária (demanda ou custos), e outra por seu processo 
inercial. Na Carta Aberta do presidente do Banco Central do Brasil, 
explicativa da razão por a inflação (10,06%) ter ficado acima do 
limite superior do intervalo de tolerância da meta em 2021, ele faz a 
decomposição da inflação em seis componentes ou fatores 
determinantes. 

Como é habitual, “a culpa é dos outros”. É do passado: inércia 
associada ao desvio da inflação do ano anterior em relação à sua 
meta. É também do futuro: diferença entre as expectativas de 
inflação dos agentes e a meta para a inflação. O exterior também é 
culpado, pois a inflação importada é a combinação de variação da 
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taxa de câmbio e dos preços de commodities, em especial, o do cartel 
do petróleo. Ah, o clima, no tucanês “escassez hídrica”, com a 
bandeira vermelha (epa!) de energia e létr ica tem sua 
responsabilidade vinda do céu. Tudo isso sem falar no resto, os 
“demais fatores” inexplicáveis, vindos do inferno. 

No Viés de Auto Atribuição, o sucesso é visto como resultado 
natural do próprio desempenho e o fracasso é atribuído aos outros ou 
às circunstâncias desastrosas. No sentido oposto, o hiato do produto 
(ociosidade) atuou contra a inflação.  

De acordo com essa decomposição, houve uma combinação de 
choques de custos contrabalançada, parcialmente, pelo hiato do 
produto negativo. Nada é dito sobre seu atraso na elevação dos juros 
face ao aumento da cotação do dólar, gerador de obstinação no 
sistema, isto é, tempo demasiado para regeneração da confiança. 

O Banco Central reconhece assim lhe restar como única política 
econômica a disparidade de juros brasileiros face aos do resto do 
mundo. Visa atrair capital especulativo, apreciador circunstancial da 
moeda nacional. Almeja uma nova depressão deflacionária, como a 
ocorrida em 2020, contando novamente com o apoio do 
distanciamento social, provocado pela nova cepa do coronavírus. 

O custo das debêntures, emitidas como percentuais do CDI, se 
multiplicam com a Selic elevando-se de 2% aa a 10,75% aa em dez 
meses. Afeta a rentabilidade das empresas endividadas com queda 
do lucro e, em consequência, do autofinanciamento.  

Há, então, uma redistribuição do resultado, antes dirigido ao 
acionista, agora ao credor. A alta nos juros causa maior concentração 
de mercado, porque os oligopólios têm poder de reajustar preços e os 
setores competitivos não conseguem repassar os custos. 

O INPC mede a inflação para famílias com renda entre um e 
cinco salários mínimos mensais. Registrou alta de 10,16%, em 2021, 
pouco acima do IPCA com 10,06%. Porém, isso não conta toda a 
história do agravamento da desigualdade desse sistema complexo, 
emergente de interações de múltiplos componentes. 
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Houve perda real em todas as aplicações financeiras. 
Entretanto, uma conta indicativa da desigualdade de ônus e bônus no 
combate à inflação com base na elevação da SELIC/CDI é a seguinte.  

A taxa de juro mensal equivalente a 10,75% aa é 0,85% am. 
Se desconta 35% em ações da riqueza financeira per capita dos 
125.062 clientes do Private Banking (R$ 13,769 milhões), em 
dezembro de 2021, grosso modo, restam R$ 8,950 milhões para 
receber mensalmente em juros R$ 76.072. Somente executivos da 
alta administração de empresas ganham algo próximo ou acima 
desse valor em renda do trabalho. 

Por sua vez, os 128 milhões de clientes do Varejo possuem a 
riqueza per capita de R$ 21.673. Se descontar os depositantes de 
poupança e só considerar 50,247 milhões de investidores em Fundos 
e Títulos e Valores Mobiliários, essa riqueza financeira per capita é no 
segmento do Varejo Tradicional (40,628 milhões clientes) é R$ 
17.190 e no Varejo de Alta Renda (9,619 milhões clientes) R$ 
114.142. 

Sem descontar cerca de 9% em renda variável (ações inclusive 
em fundos), esses segmentos caso conseguissem aplicar em 100% 
do CDI esses saldos médios per capita receberiam rendimentos 
mensais de juros, respectivamente, R$ 146 e R$ 970... 

Daí se compreende a necessidade de trabalhadores de alta 
renda acumularem capital financeiro para na aposentadoria substituir 
renda do trabalho por renda desse capital.  

Por exemplo, na faixa dos 10% mais ricos, por exemplo, para 
ganhar R$ 8.500 / mês em juros necessita ter um milhão de reais 
acumulados, na faixa dos 5% mais ricos, para ganhar R$ 17.000 / 
mês em juros necessita ter dois milhões de reais, e assim por diante. 
Na faixa de 1% mais rico em renda do trabalho, para receber R$ 
34.000 em rendimentos de juros, necessita ter R$ 4 milhões 
aplicados em renda fixa. Só. 

Fica claro a quem beneficiam os ruídos da política de juros 
disparatados no Regime de Meta de Inflação. Não é preciso nem 
desenhar... 
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Anexo Estatístico 

!  
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Período Fundos de Renda 
Fixa

Fundos 
Multimercados Fundos de Ações1

Fundo de 
Investimento 

Imobiliário (FII)
Títulos Públicos CDB/RDB Operações 

Compromissadas Debêntures

dez-13 23% 16% 3% 1% 1% 15% 6% 1%
dez-14 17% 9% 2% 1% 1% 8% 4% 1%
dez-15 17% 10% 1% 1% 1% 7% 5% 1%
dez-16 19% 10% 1% 1% 2% 7% 4% 1%
dez-17 21% 14% 2% 1% 2% 7% 2% 1%
dez-18 20% 15% 3% 1% 2% 8% 1% 1%
dez-19 17% 16% 5% 1% 2% 7% 0% 1%
dez-20* 11% 16% 5% 2% 2% 12% 0% 1%
dez-21 10% 15% 5% 2% 2% 13% 0% 2%

ANBIMA » Private e Varejo |  Relatórios
Volume financeiro por instrumento

Período Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI)

Letra de Crédito 
Agrícola (LCA)

Certificado de 
Recebíveis 

Agrícola (CRA)
Ações Poupança Previdência Total geral 

dez-13 8% 9% 0% 9% 0% 3% 100%
dez-14 8% 7% 0% 6% 32% 2% 100%
dez-15 9% 9% 0% 5% 28% 3% 100%
dez-16 8% 7% 1% 6% 26% 3% 100%
dez-17 7% 5% 1% 7% 25% 4% 100%
dez-18 5% 5% 1% 7% 25% 4% 100%
dez-19 4% 4% 1% 9% 24% 4% 100%
dez-20 3% 3% 1% 15% 23% 4% 100%
dez-21 3% 4% 1% 14% 22% 3% 100%



  138

!  

!  

!  

Fonte: BCB-SGS 
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