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Prefácio 

Minha orientação para o Pós Doc de André Modenesi, Professor 
Doutor do IE-UFRJ, em realização no IE-UNICAMP, é escrever três 
ensaios “relativamente simples” (sic) a serem publicados como 
papers acadêmicos e/ou em um livro para a opinião especializada. 
Por ordem de abstração, o desafio seria responder aos três seguintes 
agrupamentos de perguntas-chave. 

Qual seria a Teoria da Inflação Brasileira Contemporânea? os 
fundamentos teóricos para o Plano Real, implantado em 1994, não 
estariam superados e não seria o caso de elaborar um novo 
diagnóstico teórico-analítico, mantendo apenas as ideias ainda 
válidas, mas descartando as demais? 

Qual seria o Mecanismo de Transmissão da Política Monetária, 
no caso do Regime de Meta de Inflação, o juro básico, sobre os 
demais componentes – governo endividado, Pessoas Físicas 
estratificadas, Pessoas Jurídicas diferenciadas, instituições financeiras 
inovadas, agentes não residentes ativos – de um sistema muito mais 
complexo? Nele ocorreu (e ocorre) globalização, privatização, 
desnacionalização, concentração, agroexportação, importação de 
componentes e produtos industriais, bancarização (inclusão no 
sistema de pagamentos com cartões de crédito e PIX), 
financeirização (reservas no sistema de gestão de dinheiro) e 
endividamento emergencial (crédito pré-compromissado no sistema 
de financiamento).  

Qual seria a Política Monetária adequada a esse novo ambiente 
econômico-financeiro? Seria a mesma do Tripé Macroeconômico – 
regime fiscal com meta de superávit primário, regime de câmbio 
flexível, regime de meta de inflação –, implantado em 1999? Ou 
“esse tripé já deu (esgotou-se)”, tornando-se anacrônico com o Teto 
de Gastos, a flutuação suja do câmbio e a taxa de inflação bem acima 
da meta? 

*** 

Em colaboração para ele obter essas respostas, este é um 
relatório de pesquisa com dois grandes objetivos. O primeiro é uma 
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pesquisa teórica para repensar a atualidade das Teorias de Inflação 
existentes antes do Plano Real, implementado em 1994.  

Faço isso no primeiro e segundo capítulos em busca de insights. 
Viso uma reformulação da capacidade analítica do fenômeno 
inflacionário contemporâneo.  

No terceiro capítulo, resumo as ideias de Ray Dalio, um autor 
com prática financeira suficiente para sugerir novas categorias 
conceituais para entendimento dos ciclos de endividamento recentes. 
Distingue as mudanças entre a fase de alavancagem financeira e a 
fase de desalavancagem financeira. A meu ver, a economia brasileira 
ainda não ultrapassou esta última – e sofre suas consequências. 

Dou início ao segundo objetivo no quarto capítulo: uma 

pesquisa empírica. Busco estudar as condições financeiras em uma 
economia globalizada. Neste sentido, examino o Índice criado pelo 
IBRE-FGV e o Indicador formulado pelo Banco Central do Brasil. 
Depois, estudo outras contribuições de sua equipe técnica para 
análise do fluxo financeiro e o impulso do crédito. 

Estudo também o comportamento das famílias consumidoras. A 
grande maioria de baixa renda tem baixa inelasticidade aos preços de 
produtos básicos para sobrevivência como os de alimentos. Usam e 
abusam do instrumento emergencial do sistema de pagamentos – 
cartões de crédito – distribuídos à larga. Um terço do valor 
inadimplente no crédito rotativo justifica os juros impagáveis a não 
ser com grande sacrifício pelos devedores adimplentes. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, faço uma leitura mais 
atenta dos Relatórios de Inflação do Banco Central do Brasil. Viso 
entender quais são os critérios de análise do COPOM para a fixação 
de juros disparatados em relação aos do resto do mundo. 

Fernando Nogueira da Costa  

Junho de 2022 
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Capítulo 1. 
Relembrando A Inflação Brasileira de Ignácio Rangel 

Introdução 

Achei na minha biblioteca meu exemplar original do livro “A 
Inflação Brasileira” de autoria de Ignácio Rangel (Rio de Janeiro: 
Edições Tempo Brasileiro; 1963). Na internet se consegue baixar o 
exemplar pdf escaneado. 

Lembrei-me do resumo de suas ideias, feito no capítulo sobre 
as Teorias de Inflação do meu livro Economia Monetária e Financeira: 
Uma Abordagem Pluralista (São Paulo: Makron-Books; 1999), 
reeditado, de maneira digital, e encontrado para download gratuito no 
meu blog. A partir delas resolvi mergulhar mais a fundo da releitura 
do Ignácio Rangel em busca de exemplo para novos insights teóricos. 

A crítica de Ignácio Rangel aos estruturalistas e monetaristas é 
ambos buscarem a gênese da inflação em suposta insuficiência ou 
inelasticidade da oferta, global, no caso dos monetaristas, e setorial, 
no caso dos estruturalistas. Eles deveriam perceber o problema 
inflacionário estar na crônica insuficiência da demanda e não, como 
sugerem, no seu excesso. 

O diagnóstico de Rangel, em 1963, apontava um nível de 
demanda insuficiente, para assegurar a utilização satisfatória do 
potencial produtivo existente, após a expansão da capacidade 
produtiva dos anos 50. Isso, devido à própria inflação, à distribuição 
de renda, e à arcaica estrutura agrária, com a concentração da 
propriedade fundiária. 

A demanda dos gêneros alimentícios possuía inelasticidade 
específica. A rigidez da demanda de gêneros agrícolas, face à grande 
elasticidade, e não inelasticidade da oferta agrícola, como 
generalizava a Cepal baseada na experiência chilena, dava margem à 
anomalia no mecanismo de formação de preços. A comercialização 
dos produtos agrícolas era feita através de estrutura de mercado 
constituída por oligopsônio e oligopólio. Ela conseguia, na 
intermediação mercantil atacadista, a manipulação da alta de preços. 
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O aumento dos preços dos alimentos provocava queda dos 
salários reais e, em consequência, diminuía a demanda popular de 
outros itens de consumo. A produção voltada para o atendimento da 
população sofria já com insuficiência genérica ou global de consumo 
massivo. A retenção de estoques acabava se realizando não nas 
atividades causadoras da alta, mas sim nas atividades supridoras de 
bens com maior elasticidade-renda da demanda. 

A elevação da capacidade ociosa não-planejada impedia o 
surgimento de novas oportunidades de investimento, após o excesso 
ocorrido em setores prioritários ou incentivados. Causava também a 
elevação dos custos fixos unitários, que eram repassados para os 
preços, resultando na chamada inflação de oligopólio. 

O que ficou conhecido como a Curva de Rangel representava, 
graficamente, a ideia de a inflação brasileira, em vez de regredir, 
crescer com a capacidade ociosa. O nível geral dos preços era 
inversamente proporcional ao nível da produção. 

Rompia-se o equilíbrio econômico-financeiro das empresas 
supridoras desses produtos com excesso de estoques e/ou 
capacidade ociosa. A alta da relação contábil entre o realizável e o 
disponível favorecia ao atendimento da demanda de crédito bancário, 
sancionada pela oferta endógena de moeda. 

O papel passivo do poder emissor governamental sancionava a 
inflação. Se, apesar das pressões políticas, o governo resistisse às 
injunções no sentido de validar a oferta de moeda desejada pelo 
sistema econômico-financeiro, não apenas se privaria de os fluxos de 
receita tributária, de imposto inflacionário e de depósito compulsório. 
Também seria penalizado, financeiramente, devido ao socorro futuro 
às empresas.  

Empiricamente, era impossível dizer se o que vinha primeiro era 
o ato de acomodar a oferta de moeda, realizado pelo Estado, ou o ato 
de elevar os preços, pela empresa privada. Mas, teoricamente, 
Rangel argumentava a respeito da oferta monetária endógena. 

Ele foi considerado um autor independente de correntes 
teóricas, criativo e com uma antevisão propícia à antecipação 
analítica do possível vir adiante. Praticava tanto o método dedutivo-
racional quanto o método indutivo-histórico, ou seja, com base na 
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lógica analítica e na história em mutação propunha soluções para 
problemas contemporâneos. 

Necessitamos resgatar essa herança bendita: a capacidade de 
pensar-e-repensar o novo de maneira original e criativa. 

Vamos reler e resumir as ideias de Rangel para tentar dar esse 
passo adiante. 

Visão Superficial da Inflação 

Uma hipótese a partir da releitura de Rangel é as condições 
financeiras levar o índice de preço a uma tendência de elevação 
maior em comparação à do volume do meio circulante afetado pela 
política monetária. Cada meio circulante, com o transcorrer do 
tempo, tende então a prestar um serviço maior de pagamentos. 

Quando o produto nominal cresce, ele demanda mais dinheiro 
para a realização das vendas dos produtos. Caso o produto real 
cresça mais com o mesmo volume de meio circulante, este crescerá 
acima do ritmo do crescimento dos preços. 

Segundo a Equação das Trocas (MV = PY), identidade 
verdadeira por definição, independentemente da funcionalidade 
direcional atribuída, a variação do meio circulante (M) é proporcional 
à variação do nível dos preços (P). No caso citado, rompe com o 
postulado da Teoria Quantitativa da Moeda da velocidade de 
circulação (V) ser estável, porque ela compensa, virtualmente, a taxa 
do incremento real do Produto Nacional Bruto (Y). 

Para Rangel, essa Equação “nada tem de direitista ou 
esquerdista, porque muito antes de haver sido formulada por Irving 
Fisher, já o tinha sido por Karl Marx. (...) O erro está em os ortodoxos 
ou monetaristas haverem pretendido inferir dessa verdade universal 
toda uma política monetária e, além disso, toda uma política 
econômica para o País” (1963: 22-23). 

Os monetaristas saltaram, sem fazer maior exame da Equação 
para o postulado ideológico de o governo ser o responsável pela 
inflação, porque afinal ele é o emissor da moeda nacional. Não 
examinaram o contra-argumento de uma variação do volume de meio 
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circulante ser um efeito induzido da elevação do índice geral de 
preços ao invés de causa dessa elevação. 

A hipótese de Rangel (e da Teoria Alternativa da Moeda 
organizada na minha Tese de Livre-Docência), não contemplada pelos 
ortodoxos adeptos da Teoria Quantitativa da Moeda, supõe uma 
variação autônoma do nível dos preços. Seria explicada por uma 
Teoria da Inflação não monetária, por inércia ou expectativa por 
exemplo. 

Poderia ser resultante das variações dos preços relativos de 
alguns bens e serviços (choques) não compensadas pelas variações 
em sentido inverso dos preços dos demais. Se isso acontecer, rompe-
se a Equação das Trocas, convertendo-se em uma desigualdade. 

A Teoria Quantitativa da Moeda postula isso não poder durar 
devido a uma das três possibilidades ocorrer: 

1. aumenta o lado monetário da Equação das Trocas e, caso haja 
inércia de V, deve aumentar M; 

2. o IGP retornaria ao nível anterior (pressuposição dos 
monetaristas); 

3. constante o lado monetário e o IGP, uma parte do produto 
material seria retirada do mercado, temporariamente, deixando 
esse estoque de mercadorias de figurar no lado real ou 
materialista da Equação – ela não se refere a todo o produto 
nacional, mas apenas ao fluxo de bens e serviços no mercado. 

A temporalidade da retirada do mercado de parte da produção 
sob forma de estoque é desconhecida. Pode durar um tempo 
imprevisível se a empresas não-financeiras obtiver capital de giro 
para carregar o estoque sem se incomodar com o custo de 
oportunidade, mas pode também resultar no perecimento ou 
obsoletismo do produto retido. Nem tudo é durável ou não 
perecível... 

Essa hipótese de Rangel lança os heterodoxos por caminhos 
inteiramente inexplorados pelos ortodoxos. Ao invés do 
reajustamento dos preços relativos para o nível anterior sem inflação, 
postulados pelos monetaristas, haveria um declínio do nível de renda 
real. 
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Primeiro, seria por efeito da retenção de estoque com parte do 
produto. Segundo, seria por causa da redução do fluxo de 
pagamentos a fatores, porque o crescimento dos estoques tende, 
naturalmente, a induzir uma queda no nível de atividade das 
empresas empenhadas no processo de retenção de mercadorias. 

Ao manter-se indefinidamente nesse estado das coisas – 
estocada e com ociosidade da capacidade produtiva instalada –, e 
economia estaria encaminhada para uma depressão. Na economia 
brasileira, institucionalizou-se outro encaminhamento: a elevação do 
nível dos preços induziu uma ampliação do lado monetário da 
Equação das Trocas. 

A retenção de estoques, em empresa não-financeira, implica 
em séria modificação em seu balanço econômico-financeiro. Cresce o 
realizável da firma à custa do seu disponível, isto é, da caixa e dos 
depósitos bancários. 

A empresa reage ao recorrer ao sistema bancário para 
restabelecer seu disponível. Algum banco não vê nenhuma razão para 
recusar-se a socorrer a firma, tanto mais quanto seu realizável 
inflado pelos estoques adicionais. São invendáveis aos preços 
solicitados, mas respondem, de acordo com a análise do balanço da 
firma, por um elevado índice de solvabilidade ou garantia do 
pagamento da dívida. 

Isso pode afetar, negativamente, o equilíbrio de caixa do 
sistema bancário. No limite, para o socorrer, o Banco Central concede 
empréstimos de liquidez. 

Nesse caso, a inflação não se gera no Orçamento Geral da 
União (OGU), mas sim no bojo da economia por efeito de 
movimentos autônomos das empresas privadas não-financeiras e 
financeiras. O Banco Central, como órgão de apoio governamental, 
presta-se a fazer o papel de emprestador em última instância. 

Logo, a emissão monetária não é ponto-de-partida da inflação. 
É sim seu ponto-de-chegada ou sua culminação. Ao fim e ao cabo, 
restabelece-se a Equação de Trocas em nível superior: M1V =P1Y. 

A reabsorção dos excedentes temporariamente retidos sob 
forma de estoques importa em fluxo adicional de receita parafiscal – 
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pagamento dos empréstimos de liquidez realizados pelo Banco 
Central. Como órgão do governo, auferirá diretamente o valor novo 
do meio circulante criado. Além desses dois fluxos, graças ao 
recolhimento compulsório, a Autoridade Monetária aufere um terceiro 
fluxo de recursos novos como outra parte do volume do meio 
circulante novo. 

Vale registrar, para economistas pós-keynesianos recalcitrantes, 
uma obviedade. Eles são, obstinadamente, bravos resistentes ao 
abandono da Teoria do Desemprego por conta da preferência por 
liquidez dos depósitos à vista: o meio-circulante, em sistema 
bancário, circula!  

A moeda bancária não fica imobilizada. Exceto em caso de não 
haver nenhuma demanda por crédito em armadilha de liquidez, na 
verdade, preferência por poupança por conta de a baixa taxa de juro 
não capitalizar as reservas financeiras dos investidores. Eles optam 
por cortar todo o consumo supérfluo. 

O papel do governo latu sensu, inclusive o Banco Central, é 
passivo. Entretanto, se não toma certas medidas de acomodação, 
provavelmente não resistirá às injunções do sistema econômico, 
transmitidas pelo sistema político. Os movimentos econômicos são 
então revestidos de caráter político, pois refletem ações coletivas 
empresariais. 

Se, apesar dessas pressões, o Banco Central resistir às 
injunções no sentido de emissão, não apenas se privará dos três 
fluxos de recursos, como será penalizado financeiramente, porque em 
diversos pontos (componentes) do complexo sistema econômico-
financeiro, começarão a aparecer empresas ou atividades setoriais 
em dificuldades. Ameaçam a lançar seus trabalhadores ao 
desemprego, mobilizando-se então novos contingentes para ações 
coletivas a exercer pressão sobre os líderes governamentais. 

O enredo é a sociedade civil, com base em imaginária Teoria 
Conspirativa, armar uma armadilha para a sociedade política. O 
Estado será pressionado a exercer seu papel na tragicomédia da 
inflação. O governo de plantão será punido, eleitoralmente, caso se 
recuse a fazê-lo. 



 13

A inflação, à primeira vista, não se apresenta como um 
movimento cíclico, mas como um fluxo em uma tendência de 
crescimento linear. Empiricamente, é impossível dizer quem nasce 
primeiro: o ato governamental de emitir moeda nacional ou o ato 
empresarial de elevar seus preços relativos de maneira dispersiva. 

A repetição dos ciclos inflacionários, periódica e irregularmente, 
acaba por converter a receita fiscal inflacionária em fonte ordinária (e 
não extraordinária), além do fato da elevação do PIB nominal permitir 
uma mais adequada relação dívida pública / PIB, indicador do grau de 
fragilidade financeira estatal. De um lado ou de outro, toda a 
economia se ajusta ao movimento contínuo dos preços, cuja ordem 
de causação primária se perde nas calendas em face aos mecanismos 
de propagação. 

Visão Estruturalista do Processo Inflacionário  

A percepção de a origem da inflação estar no bojo da economia 
– e não no gabinete do Ministro da Economia ou na sala do 
presidente do Banco Central – consiste em uma contribuição 
importante dos estruturalistas cepalinos (e dos neoestruturalistas 
inercialistas) ao entendimento do processo inflacionário brasileiro. 
Transferiu a atenção dos pesquisadores da análise meramente 
contábil das Finanças Públicas para o estudo mais detalhado com 
complexo sistema econômico-financeiro. 

Um problema fundamental a se resolver, para aprofundamento 
da análise do processo inflacionário, consiste em saber por qual razão 
as empresas privadas, em determinadas circunstâncias reativas, 
decidem elevar seus preços. Na teoria, convertem a Equação das 
Trocas em uma desigualdade (MV < P1Y). 

Qual motivo teriam essas empresas não-financeiras para 
restabelecer a igualdade entre os dois lados (monetário e 
materialista) da Equação? A bem da Ciência ortodoxa (Teoria 
Quantitativa da Moeda)? 

Voltariam no caminho indicado pelos economistas ortodoxos, 
cortando os preços até retornar à média anterior dos preços 
relativos? Ou retirariam parte do produto da circulação e tomariam 
capital de giro emprestado? 



 14

Na verdade, essa segunda alternativa não foi cogitada por não 
ter sido sequer formulado pelos estruturalistas. A resposta dada à 
causa primária do aumento dos preços eliminaria o prosseguimento 
do processo inflacionário. 

Os estruturalistas explicaram a elevação autônoma dos preços 
pela existência de certos pontos de estrangulamento na economia em 
processo de industrialização e/ou diversificação setorial, notadamente 
pela insuficiência da capacidade para importação e pela inelasticidade 
da oferta agrícola. O problema estaria então na estrutura da oferta do 
sistema econômico, sem considerar o sistema financeiro, daí a 
denominação de “estruturalistas”. 

Eles situam na origem da inflação um movimento de elevação 
da renda. Se o déficit público for coberto por uma expansão da dívida 
pública, capaz de financiar um aumento de investimentos, propicia as 
pré-condições para a demanda agregada expandir-se por um efeito 
multiplicador desse componente “gasto governamental”. 

Nesse caso, tornar-se-ia possível um movimento de alta dos 
preços, decorrente da inelasticidade da oferta de certos bens e 
serviços. Segundo Rangel, “o erro estruturalista está, portanto, não 
em uma questão teórica, mas sim em uma questão de fato. O 
governo não emite para cobrir déficits. Ao contrário, suscita déficits 
para poder emitir” (1963: 27). 

A partir desse diagnóstico estruturalista, restaria apenas 
aprofundar o estudo setorial da economia e preparar esquemas para 
dar a esta uma estrutura de oferta mais condizente com a estrutura 
da demanda. Através da intervenção do Estado, justificada por essa 
teoria, foram promovidos vultosos investimentos rompedores de 
pontos de estrangulamento setoriais. 

Não resolveram o problema da inflação, mas resultaram na 
aceleração do desenvolvimento econômico. Rompidos, em rápida 
sucessão, os pontos de estrangulamento, pela criação de atividades 
substituidoras de importações e pela expansão agrícola, a pressão 
inflacionária, em vez de amainar, intensificou-se enormemente. 

Se havia alguma correlação entre o processo inflacionário e a 
maior ou a menor inadequação da oferta, essa correlação tinha sinal 
oposto ao do imaginado. Segundo Rangel, “quanto menos 
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inadequada fosse a estrutura da oferta, maior seria a pressão 
inflacionária” (1963: 28). 

Ele abandonou a pista indicada pelos estruturalistas, exceto em 
um ponto: procurar a gênese da inflação no bojo do sistema 
econômico, acrescido do financeiro, analisando o setor privado – e 
não focalizando apenas o setor público. Para Rangel, “a passividade 
do papel do Estado, no processo, é um fato estabelecido” (idem; 
ibidem). 

Prossegue: “a análise estruturalista tem em comum com a 
monetarista o fato de ambas buscarem a gênese da inflação em 
suposta insuficiência ou inelasticidade da oferta – global, no caso dos 
monetaristas, e setorial, no caso dos estruturalistas – quando 
deveriam ocupar-se do comportamento da demanda. Isto teria aberto 
novas trilhas à pesquisa para o definitivo esclarecimento da matéria 
(id.; ibid.). 

A demanda com efeito tem uma inelasticidade específica, por 
exemplo, em inflação de alimentos ninguém fica sem comer sob o 
risco de não sobreviver. Cria condições propícias à manipulação da 
oferta dos mesmos bens e serviços no sentido de obrigar o 
consumidor a aceitar uma alta dos preços. 

Pela insuficiência genérica ou global, reduz as oportunidades de 
investimento do sistema, induz o superinvestimento em numerosos 
setores. Este é, por sua vez, causa da elevação dos custos unitários 
e, por essa via de repasses, dos preços. 

Os estruturalistas se confundem no estudo da inelasticidade da 
oferta de produtos agrícolas. A agricultura não reage com aumento 
da produção à elevação dos preços ocorrida na comercialização para 
os consumidores finais. 

Isso não significa inelasticidade da oferta agrícola, mas 
simplesmente a comercialização dos produtos em causa ser feita 
através de um oligopsônio-oligopólio, operando como se monopsônio-
monopólio fosse. Ele intercepta, como intermediário, o incremento de 
preços pagos pelo consumidor final, impedindo este choque chegar ao 
produtor. Trata-se, portanto, de uma anomalia no mecanismo de 
formação de preços – e não de inelasticidade da oferta agrícola. 
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Para esse mecanismo funcionar, é necessário a oferta agrícola 
ser não somente elástica ao preço, isto é, a elevação do preço 
estimular o produtor agrícola, mas sim ser muito elástica. A 
montagem oligopsonista-oligopolista teria de ser desmontada em 
favor de uma agricultura de alimentos competitiva, dada uma grande 
elasticidade da oferta agrícola. 

A elevação dos preços de alimentos, bens de consumo 
essenciais à massa trabalhadora, implica em redução do salário real, 
diretamente proporcional à taxa de elevação desses preços e a peso 
específicos desses bens na cesta básica de consumo. A queda real da 
massa salarial implica, por sua vez, em redução da mesma 
magnitude da demanda das camadas populares. 

Em curto prazo, a demanda por gêneros alimentícios das 
massas trabalhadoras é muito menos elástica em lugar da demanda 
de outros itens de consumo não imprescindível ou supérfluo. Logo, 
modifica-se a estrutura da demanda popular pelo aumento 
temporário do percentual de renda gasta na compra de gêneros 
alimentícios e, em contrapartida, diminuição do percentual destinado 
à compra de bens de consumo duráveis.  

Nas atividades dedicadas ao suprimento desses bens de 
consumo duráveis se produz a retenção de parte dos produtos sob 
forma de estoques. Rangel deduz assim: 

1. o movimento ascensional dos preços tem por ponto-de-partida 
não uma escassez ou limitação da oferta, mas a inelasticidade 
da demanda, permissível de grupos intermediários manipular a 
alta; 

2. a retenção de estoques se realiza não nas atividades 
causadoras da alta, necessariamente, mas mais em outras 
atividades, supridoras de bens dotados de maior elasticidade-
renda da demanda; 

3. essas empresas, através do sistema bancário, compelem o 
governo a socorrer e/ou o Banco Central a emitir. 

Assim, ele explicou por qual razão não se cumpre o postulado 
ortodoxo da Teoria Quantitativa da Moeda, segundo o qual o 
congelamento do preço no lado monetário da Equação de Trocas (MV) 
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deveria forçar os preços dos bens materiais abaixarem ao nível 
anterior, restabelecendo a equação rompida pelo primeiro movimento 
de elevação setorial dos preços. A elevação original dos preços e a 
retenção dos estoques têm lugar em áreas diferentes do complexo 
sistema econômico-financeiro, emergente de interações entre 
múltiplos e diversos componentes, seja setores, seja agentes 
econômicos. 

Rangel expõe seu inconformismo: “resta, assim, o problema de 
saber por qual razão a sociedade brasileira permite a operação 
daquelas anomalias, consentindo na estruturação de oligopsônios-
oligopólios manipuladores da alta. Pior, consente o governo os 
institucionalizar, através de organismos pretensamente controladores 
de preços, e os financiar através de bancos do Estado. Sem isso, esse 
mecanismo não poderia subsistir nas presentes condições brasileiras” 
(1963: 30). 

Problema da Demanda Agregada 

Ignácio Rangel levantou uma hipótese original: “a questão de 
saber porque a sociedade tolera anomalias gritantes no mecanismo 
de formação de preços só admite uma resposta: porque a economia 
precisa de os preços subirem” (1963: 15). 

Essa subida dos preços continuada e institucionalizada devia ter 
uma função estratégica, relacionada com o nível e com a taxa de 
expansão do produto real. Pior, a renda declinou nos países onde se 
tentou arbitrariamente conter o movimento ascensional dos preços. 

Os estruturalistas demonstraram essa correlação entre a taxa 
de crescimento do produto real e a taxa de inflação em vários países 
latino-americanos. No entanto, Rangel ainda permanecia refém da 
ideia monetarista.  

“O governo pode, através de uma série de medidas 
relativamente simples, resistir à injução da economia para emitir. 
Nesse caso, a taxa de inflação diminuirá” (idem; ibidem). 

Para ele, a limitação do crédito e do redesconto bastaria para 
impedir a expansão do primeiro membro (monetário) da Equação de 
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Trocas, devolvendo ao sistema econômico o impulso inflacionista. 
Ora, ora, impondo-lhe também uma recessão, quiçá estagflação... 

Na verdade, a União, além de renunciar também à parte da 
receita inflacionária, teria também de renunciar à parte da receita 
tributária, como fruto do declínio da renda ou valor adicionado. Ao 
invés de redução de seus subsídios ao setor privado, seria provável 
aumentá-los, porque várias atividades entrariam imediatamente em 
crise, esmagadas pelos efeitos de um movimento realizado em outras 
áreas do complexo sistema econômico-financeiro. 

Consequentemente, um programa dessa natureza pressupunha 
volumosa entrada de recursos externos, os quais, como alternativa 
ao aumento agressivo dos impostos, no processo de se converterem 
em moeda nacional, implicariam em uma oferta adicional de produtos 
ao mercado interno. Equivaleria a um verdadeiro “dumping”, 
organizado pelo próprio governo, com risco de extinguir a 
competitividade de setores produtivos da economia local. 

A tese de Rangel era a seguinte: “tanto estruturalistas como 
monetaristas, isto é, as duas correntes do pensamento econômico 
brasileiro na época [1963], colocam como centro de sua problemática 
uma hipotética insuficiência da oferta, perante uma demanda 
supostamente excessiva, quando a verdade é o nível de demanda 
agregada visto na economia ser insuficiente para assegurar uma 
medida satisfatória de utilização do potencial produtivo existente, 
precisamente por causa da inflação” (1963: 16). 

Quando os ortodoxos brasileiros suspeitaram dessa correlação 
entre o nível da demanda agregada e a taxa de inflação, viram a 
realidade mais como neokeynesianos. Relacionaram as variações da 
demanda nominal ou monetária com a oferta, para concluírem com a 
afirmação inteiramente descabida da suposta inelasticidade da oferta 
agregada. 

Rangel afirmava não ser provocada diretamente, através da 
expansão do primeiro membro (monetário) da Equação de Trocas 
(MV), a reação da demanda real do sistema econômico-financeiro.  

“Essa expansão ou absorve elevações anteriores do índice de 
preços (P1 > P0) ou causa uma elevação dessa natureza. Seu único 
efeito sobre o giro real dos negócios consiste na reabsorção pelo 
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mercado dos estoques temporariamente retidos no setor de alta 
elasticidade-renda da demanda” (1963: 17). 

Em uma metáfora, seria como a produção só rodasse para a 
frente, não haveria marcha-a-ré frente ao já produzido, com a literal 
“queima de estoques”, por exemplo, como os reguladores da 
exportação do café. Em bens de consumo duráveis, a “queima de 
estoques” (eletrodomésticos ou automóveis, por exemplo) só se daria 
com “liquidação”, isto é, dar liquidez a estoques invendáveis aos 
preços antes vigentes. 

O ponto crucial é se os carregadores de estoques são 
capitalizados ou tomadores de crédito para capital de giro o suficiente 
para os manter os preços dos bens estocados. Isto fora a avaliação 
da perda com custo de oportunidade: as empresas não-financeiras 
poderiam estar ganhando juros em lugar desse estoque sem 
valorização. 

Segundo Rangel, “o efeito da inflação sobre a demanda real e 
sobre o giro real dos negócios não tem coisa alguma a ver com as 
emissões. Prende-se à elevação dos preços em si mesma, a qual, ao 
desvalorizar a moeda, reduzindo o seu poder aquisitivo, provoca uma 
corrida aos bens materiais, deprimindo a preferência por liquidez do 
sistema econômico. A consequência dessa corrida é uma elevação 
forçada da taxa de imobilização da economia, isto é, dos 
investimentos, inclusive os meramente especulativos, das empresas e 
das aquisições de bens duráveis, mesmo de utilidade duvidosa, pelas 
famílias de rendas medianas ou altas” (1963: 17). 

Era uma economia antes da implantação da correção monetária 
para o carregamento de títulos de dívida pública. Com essa 
alternativa, os investidores Pessoa Física não se dirigiam para o 
consumismo nem tampouco Pessoas Jurídicas ampliavam a 
capacidade produtiva instalada já excessivamente ociosa. 

Rangel reconhecia, “a rigor, o volume dessas imobilizações não 
se correlaciona com a elevação de preços já ocorrida, senão no caso 
desta condicionar a expectativa de ulterior elevação. Vista sob esse 
ângulo, a inflação se relaciona não com movimentos superficiais da 
economia, mas com o mais estratégico nela, isto é, com a taxa de 
capitalização ou de formação de capital, a qual, com mais 
propriedade deve ter a denominação mais genérica de taxa de 
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imobilização. É aquela parte da renda não consumida em dado ano, 
mas acumulada sob forma de bens de produção ou de bens de 
consumo duráveis, ainda suscetíveis de conservação para consumo 
em período subsequente” (idem; ibidem). 

Era uma economia brasileira ainda sem sistema financeiro 
desenvolvido, onde a preferência por liquidez não era problema, mas 
sim a imobilização de capital...  

As circunstâncias históricas hoje são outras, mas muitos dos 
insights do Rangel ainda são válidos, inclusive a defesa da 
implantação plena do capitalismo financeiro no país. Pior era o 
capitalismo “meia-boca”, até as reformas de 1964, sem os 
instrumentos de acumulação de riqueza financeira para reservar a 
sobra de renda do trabalho, para enfrentar possíveis problemas 
futuros, sem a imobilizar. 

Iludidos pela aparência de uma demanda excessiva, 
simplesmente porque pressupunham pressão sobre os preços e seus 
formadores reativos, nem os ortodoxos nem os estruturalistas viram 
o problema inflacionário derivar, ao contrário, de uma crônica 
insuficiência da demanda. Não procuraram esclarecer a correlação 
entre a inflação e o nível de demanda agregada do sistema 
econômico-financeiro. 

Caso assim tivesse procedido, abandonariam a tautológica 
Equação das Trocas – “o comprado é igual ao vendido” – e não 
procurariam ver através da movimentação do meio circulante os 
movimentos da renda real, relacionados com a evolução 
macrossistêmica. 

A Teoria Quantitativa da Moeda sequer dá uma descrição 
verídica do mecanismo imediato da inflação. Não mostra como 
adquiriu o seu caráter de continuidade e quase de automaticidade a 
ponto de reduzir tudo à fundamentação de expectativas sobre o 
futuro comportamento dos preços. 

Rangel argumentava não ser uma inflação qualquer aquela 
capaz de impor essa expectativa sobre o futuro cenário. Com alta ou 
baixa é necessário ter certa constância, certa normalidade em seus 
movimentos, seguindo alguma lei capaz de ser percebida pelo grande 
público. 
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“Somente assim a inflação poderá servir de base para a 
construção de expectativas sobre a evolução do valor ou poder 
aquisitivo da moeda. Daí qualquer medida governamental 
contribuinte para lançar dúvidas sobre o comportamento futuro dos 
preços e, portanto, sobre o valor da moeda, debilita o mecanismo 
sobre o qual assenta o equilíbrio macroeconômico brasileiro, 
traduzido por invejáveis taxas de crescimento do produto real” 
(1963: 18). 

Escreveu isso após o impacto do Plano de Metas, na segunda 
metade dos anos 50, e vivenciando uma estagflação no início dos 
anos 60. Os economistas práticos, como ele (formado em Direito), 
ainda se inspiravam na Física newtoniana para pressupor qualquer 
desequilíbrio ser, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, 
reconvertido ao equilíbrio atuante tal como um centro gravitacional. 

A hipótese de uma contínua instabilidade, inerente a um 
sistema complexo e dinâmico, não passava por suas mentes 
cartesianas.  

Rangel descreveu “o mecanismo” (mais Física) sumariamente: 

1. a inflação regular e institucionalizada leva a todo o corpo social 
a certeza ou a razoável expectativa de a moeda se desvalorizar 
a uma determinada taxa anual; 

2. informadas disso, tanto as empresas não-financeiras, como as 
famílias ou as simples pessoas – e até mesmo os órgãos do 
Estado – determinarão isso batizado pelos economistas 
keynesianos de preferência por liquidez, isto é, fixarão as 
proporções desejadas para a parte monetária e a parte material 
dos seus respectivos ativos; 

3. a expectativa de uma inflação maior determinará uma corrida 
aos bens materiais e, ao contrário, uma expectativa menor de 
inflação induzirá uma maior preferência por liquidez; 

4. as camadas de renda média ou elevada mostrarão certa 
propensão por antecipar o consumo corrente; 

5. as pessoas e as famílias mostrarão certa propensão a adquirir 
bens de consumo duráveis ou suscetíveis de conservação, isto 
é, imobilizarão mais, embora essa imobilização não tenha 
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caráter de investimento à vista do critério simplificador da 
Contabilidade Social ao considerar consumo todas as compras 
das famílias; 

6. as empresas não-financeiras e os próprios órgãos do poder 
público investirão mais, isto é, realizarão imobilizações não 
necessárias à operação das indústrias e serviços, mas 
justificadas pelo esperado comportamento dos preços para fins 
de revenda ou antecipação de dispêndio nos casos onde o 
investimento seria necessário em data futura. 

Esses movimentos não são contemplados pela Teoria Monetária, 
mas deduzidos da Teoria da Renda. Em resumo, a expectativa quanto 
à taxa de inflação interessa tanto ao nível do dispêndio corrente das 
pessoas, como ao volume relativo das imobilizações, tanto as de 
consumo, quanto as de produção. 

Interessa, portanto, tanto ao multiplicador (função da 
propensão a consumir), como ao multiplicando (o volume de 
imobilizações do sistema econômico-produtivo). Determina o nível da 
renda nacional como resultado da utilização daquela parte da 
capacidade produtiva social existente, para a qual se configure 
demanda efetiva. 

Os chamados monetaristas brasileiros sequer suspeitavam de 
estarem tratando dessas variáveis quando implementam política 
monetária. Quanto aos estruturalistas, tinham uma consciência 
difusa, mas sem adequada fundamentação teórica. 

Na raiz desses equívocos de ambas as correntes se encontra a 
absurda hipótese de o Brasil ser um país com muita elevada 
propensão a consumir. Esse equivocado diagnóstico unia, em uma 
cruzada antinacional e antidesenvolvimentista, os ortodoxos e os 
heterodoxos sem captarem a essência do problema. 

Conclusões de Rangel 

Para Ignácio Rangel, a essência do problema da inflação 
brasileira estava no fato de o Brasil ser um país de baixíssima 
propensão a consumir, mas isso não podia ser demonstrado 
empiricamente, com base na Contabilidade Social existente no início 
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dos anos 60. Mesmo se ela existisse, o observador desarmado dos 
necessários conceitos científicos não perceberia esse fato profundo, 
pois ele se apresentava deformado e mascarado. 

“Um país de demanda crônica e necessariamente insuficiente se 
apresenta, para quem não possa erguer o chamado ‘véu monetário’, 
como um país de demanda excessiva. Um país de oferta 
necessariamente excessiva de capitais se apresenta como se 
padecesse de crônica e incurável insuficiência de capitais. Um país 
sufocado ao peso de sua própria capacidade produtiva ócios 
apresenta-se como se tudo lhe faltasse” (1963: 20). 

Rangel alertava ao leitor para ele não se alarmar. A defesa de 
determinada característica de A Inflação Brasileira não significava 
absolutamente adesão a hipótese de ela ser incurável.  

Pelo contrário, gostaria de ser o ponto de partida para a 
definição de uma política monetária e econômica realmente capaz de 
tornar a economia menos dependente da inflação. Pretende colaborar 
para a economia brasileira caminhar para a estabilidade monetária 
através da conservação ou eventual elevação da taxa de 
desenvolvimento. 
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Capítulo 2.  
Teorias da Inflação Pré-Globalização 

Introdução 

Em Estatística e Econometria, uma série temporal é uma 
sequência de observações de uma variável ao longo do tempo. Essa 
sequência de dados numéricos, em ordem sucessiva, geralmente, 
ocorre em intervalos uniformes.  

Ela é uma sequência de números coletados em intervalos 
regulares, durante certo período. Em séries temporais, a ordem dos 
dados é fundamental.  

Uma característica muito importante dos dados sequenciais é as 
observações vizinhas poderem ser interdependentes. Para análise da 
série de preços, há interesse em analisar e modelar essa dependência 
de trajetória. 

Séries temporais são vistas como realizações de processos 
estocásticos ou aleatórios. O construtor do modelo econômico usa a 
inferência estat íst ica para construir e testar equações 
caracterizadoras das relações entre variáveis econômicas. 

As séries temporais são muitas vezes representadas, em 
Economia, por meio de funções matemáticas. Isto porque o valor 
obtido é função de alguma outra variável ou de diversas variáveis. 
Logo, pressupõe existir uma lei de formação determinante do 
movimento da série temporal. O desafio é a descobrir. 

 Se todos os preços variassem de modo proporcional à variação 
da média ponderada da cesta básica de produtos considerados no 
cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), a 
relação entre todos permaneceria fixa. Quando ocorressem 
alterações dos preços relativos, haveria aumento permanente da 
taxa de inflação. Na ausência desses choques, a inflação poderia 
estabilizar-se em certo patamar. 
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A Estatística Econômica fornece-nos duas séries de informações 
visivelmente correlatas: 

1. a série do meio circulante em geral representada pelo M1, isto 
é, as séries da moeda escritural (depósitos à vista) e de meios 
de pagamentos em espécie (papel-moeda); 

2. a série de Índice Geral de Preços (IGP) ou Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

Componente Descrição É um 
componente 

determinístico 
(fruto de uma 

equação)?

É um 
componente 
estocástico 
(resultado 

de processo 
aleatório)?

Tendência Capta elementos 
de longo prazo, 

relacionados com 
a série temporal

Pode ser Pode ser

Ciclo Longas ondas, 
mais ou menos 
regulares, em 

torno de uma linha 
de tendência

Sazonalidade Capta os padrões 
regulares da série 

de tempo

Aleatório 
(Choques)

Capta todos os 
efeitos não 

incorporados pela 
série de tempo via 
os componentes 
anteriormente 

citados, ou seja,  
é o resíduo

Não Sempre
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Correlação não é causalidade. Esta pode ser vista tanto no 
sentido de o nível de preços subir quando houver emissão monetária 
(postulado dos monetaristas ou seguidores da Teoria Quantitativa da 
Moeda) ou, em sentido contrário, a alta do nível geral dos preços 
exigir a validação monetária (postulado meu ao elaborar uma Teoria 
Alternativa da Moeda). 

O que é função de o que? Função não quer dizer, exatamente, 
proporcionalidade. As variações do IGP ou do IPCA podem ser 
maiores ou menores em relação às variações do M1. 

A eficácia do meio circulante (inclusive com saques do M2 ou 
até mesmo do M3), na validação dos preços, aumenta com a 
reestruturação do sistema bancário brasileiro, após as reformas de 
1964 e o processo de concentração-privatização-desnacionalização da 
primeira Era Neoliberal. O comércio também passou a adotar novo 
sistema de pagamentos, baseado em cartões de crédito, 
principalmente no novo milênio, com o fim do regime de alta inflação. 

Teoria Cepalina: Visão Estruturalista 

Nos anos 50, a CEPAL (Comissão Econômica para a América 
Latina), através de Osvaldo Sunkel e Aníbal Pinto, colocou as origens 
reais da inflação nos problemas estruturais do estágio de 
desenvolvimento econômico de determinado país. 

A CEPAL sugeriu a seguinte classificação das pressões 
inflacionárias: 

1. básicas ou estruturais: devido às limitações, rigidezes ou 
inflexibilidades estruturais do sistema econômico; denota a 
incapacidade de determinados setores produtivos em atender 
às modificações da demanda; a mudança nos preços relativos, 
favorável aos bens ainda escassos, face a alguns preços rígidos, 
é a “causa última (primária)” da inflação. 

2. circunstanciais: devido a choques exógenos latentes ou 
inesperados; cabe à política econômica minimizar propagação 
de seus efeitos. 
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3. cumulativas: induzidas pela própria inflação; tendem a acentuar 
sua intensidade de forma crescente, de acordo com a extensão 
e o ritmo da própria inflação. 

Observa as pressões inflacionárias cumulativas e os 
mecanismos de propagação constituírem o aspecto mais visível do 
processo inflacionário. Devem receber o foco preponderante no 
combate anti-inflacionário. 

Os instrumentos de propagação da inflação surgem por 
conflitos distributivo entre interesses antagônicos: 

1. luta pela redistribuição de renda: cada grupo pretende 
favorecer-se a expensas dos grupos restantes, mas, com a 
reação inflacionária, não há vantagem permanente. 

2. luta pela distribuição de recursos: entre o setor público e o 
setor privado a intenção fiscal de elevação da carga tributária é 
contraposta com a sonegação de impostos. 

Um economista ortodoxo, Mário Henrique Simonsen, Simonsen 
colocou ênfase em três componentes da inflação: 

1. componente autônoma: independe de inflação do período 
anterior; é determinada por fatores de ordem institucional 
como reajustes arbitrários de salários, da taxa de câmbio, de 
impostos indiretos etc., ou de natureza acidental como altas de 
preços provenientes de más safras. 

2. componente de realimentação: resulta da inflação do período 
anterior; as altas de preços representam a tentativa de 
reconstituição pelos agentes econômicos de sua participação no 
produto nacional, dissolvida pela inflação passada: entre elas, 
os reajustes salariais devido ao aumento do custo de vida, a 
reconstituição das margens de lucro das empresas pressionadas 
pelos custos, as revisões de preços automáticas com a correção 
monetária. 

3. componente de regulagem pela demanda: efeito regulador da 
intensidade da demanda, se o ritmo de crescimento da 
demanda for acima do crescimento da capacidade produtiva, a 
taxa de inflação será superior à superposição das componentes 
autônomas e de realimentação. 
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Teoria da Inflação Inercial 

Na visão cepalina da inflação, conforme visto, havia distinção 
entre categorias lógicas diferentes. As diversas pressões 
inflacionárias estruturais seriam as verdadeiras causas da inflação, 
enquanto os instrumentos de propagação manteriam ou dariam 
caráter cumulativo à inflação.  

Os autodenominados neoestruturalistas, nos anos 80, passaram 
a dar ênfase aos processos de propagação. Este o aspecto mais 
visível da inflação – e não a ultrapassada causa primária.  

Assim, Luiz Carlos Bresser-Pereira & Yoshiaki Nakano 
distinguiam os seguintes mecanismos ou fatores atuantes sobre os 
preços: 

1. fatores aceleradores: causam a aceleração (ou desaceleração) 
da inflação por aumento da margem de lucro ou de salários 
reais acima da produtividade; as variações de preços relativos 
(choques) iniciantes do processo são as causas primárias; 

2. fatores mantenedores: causam a manutenção do patamar da 
inflação; relacionam-se com a capacidade dos agentes 
econômicos repassarem seus aumentos de custos para os 
preços e promoverem conflito distributivo. 

3. fatores sancionadores: sancionam a elevação dos preços ou o 
patamar da inflação: particularmente, o aumento da quantidade 
nominal de moeda ocorre devido à inflação; a expansão 
monetária é vista como variável endógena do sistema, ou seja, 
é consequência e não causa primária da inflação. 

Francisco Lopes possuía “antiga convicção sobre a natureza 
predominantemente inercial do processo inflacionário brasileiro” .  

Qualquer série temporal estatística, como visto, no caso, de 
índice geral de preços, pode ter suas variações agrupadas em três 
diferentes componentes: 

1. tendência da variável durante longo período: movimento 
persistente em alguma direção; 
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2. oscilações de diferentes tipos (variações sazonais), de maior ou 
menor regularidade (movimentos cíclicos), sobrepostas à 
tendência; 

3. variações residuais ou irregulares em função de eventos 
isolados ou influências casuais; constituem-se de qualquer valor 
registrado na série diferente do esperado da tendência e das 
oscilações do período precedente. 

As flutuações sazonais não aparecem nas séries temporais 
contendo somente índices anuais. Portanto, o ponto-de-partida, para 
a análise da série de variações em 12 meses do Índice Geral de 
Preços, deve ser a distinção conceitual entre: 

1. choques inflacionários: são os impulsos, inflacionários ou 
deflacionários, capazes de darem o ritmo da elevação dos 
preços, devido às ações, exitosas ou não, dos agentes 
econômicos, visando alterar preços relativos. 

2. choques de oferta: choque cambial (maxidesvalorizações); 
choque agrícola (quebras de safras para abastecimento 
interno), choque corretivo (política de realinhamento de 
preços), etc. 

3. choques de demanda: impulso deflacionário, provocado por 
recessão, segundo a Curva de Phillips; impulso inflacionário, 
dado pela expansão monetária excessiva, segundo a Teoria 
Quantitativa da Moeda. 

4. tendência inflacionária: é o resíduo não explicado pelos 
choques, ou seja, é o componente de inflação pura; se não 
houvesse nenhuma pressão no sentido de mudanças efetivas 
ou desejadas em preços relativos, a taxa de inflação seria igual 
à tendência. 

Os estudos econométricos, realizados na PUC-RJ, revelaram a 
importância quantitativa dos choques de demanda deflacionários ser 
pequena, quando comparada aos níveis elevados da inflação 
brasileira. A conclusão retirada foi o programa efetivo de combate à 
inflação dever ser constituído por políticas atuando diretamente sobre 
a tendência inflacionária. 
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Constatada a natureza inercial da tendência inflacionária, 
concluiu-se também, na ausência de choques inflacionários, a inflação 
corrente ser semelhante à inflação passada. 

A ideia básica da hipótese inercial da tendência inflacionária, 
elaborada por Pérsio Arida e André Lara Resende, é baseada no 
conflito distributivo, exposto também pelos estruturalistas:  

• em ambiente cronicamente inflacionário, o comportamento 
defensivo na formação de preços, em condições normais, é a 
tendência de recompor o pico anterior de renda real, no 
momento de cada reajuste periódico de preço; 

• quando todos os agentes adotam esta estratégia de 
recomposição periódica dos picos, a taxa de inflação existente 
no sistema tende a se perpetuar, ou seja, a tendência 
inflacionária mantém a inflação passada. 

A taxa de inflação depende de:  

1. picos de renda real desejados pelos diversos agentes;  

2. periodicidades de reajuste de renda real, para cada um deles;  

3. estrutura de preços relativos médios, existente na economia. 

Síntese do Processo de Substituição de Indexadores dos Preços 

Costa (1999) sintetizou o apresentado pelas distintas Teorias da 
Inflação. Gradativamente, à medida do ritmo inflacionário, verifica-se 
um processo de substituição de indexadores pelos fixadores de 
preços: 

1.  indexador ex-post: em função do custo, para manter a margem 
de lucro histórica; 

2.  indexador inercial: em função do índice geral de preços, para 
reposição das perdas passadas; 

3.  indexador aceleracionista: em função de um índice de preço-
guia, para acompanhar a liderança de preços; 
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4.  indexador ex-ante: em função da expectativa de inflação, para 
reposição futura dos estoques e formação do preço a prazo; 

5.  indexador instantâneo: em função do dólar paralelo, para evitar 
defasagens. 

Em economia indexada, há distintos setores onde cada qual 
utiliza-se de um desses indexadores, para fixar seus preços, elevando 
a dispersão de preços relativos. O resultado desse processo de 
fixação de preços é, além da margem de lucro sobre custos 
históricos, os oligopólios incorporarem certa margem de segurança, 
para cobrir o risco de erro na antecipação de custos esperados, em 
espécie de indexação ex-ante.  

Esta antecipação da inflação esperada constitui processo 
cumulativo ou “círculo vicioso” com reflexo na inflação prevista. Outra 
forma de minimizar o risco crescente de defasagem é abandonar a 
expressão do preço em moeda nacional e fixá-lo em dólar. Observa-
se então o processo de dolarização dos preços.  

Daí a necessidade da ancoragem das expectativas, elemento 
coordenador dos preços, de modo a proporcionar certa previsibilidade 
para aumentos futuros. Com abertura comercial e reservas cambiais 
suficientes, impor preços cotados em nova “moeda”, dolarizada e 
ancorada em câmbio fixo, reduz as chamadas variações de preços 
relativos, possibilitando alinhamento mais rápido com os preços 
internacionais.  

Este tema serviu-me como um exemplo do campo das 
implicações práticas da aplicação da Teoria Alternativa da Moeda. 
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Capítulo 3.  
Alavancagem e Desalavancagem Financeira 

Introdução 

A Bridgewater Associates LP, corretora fundada por Ray Dalio, 
administra o maior fundo de hedge do mundo. Tem US$ 140 bilhões 

sob gestão e mais de 1,5 mil funcionários. 

Ray Dalio — ou Raymond Thomas Dalio — nasceu em 1949, em 
Nova York. De acordo com a Forbes, Ray Dalio tem uma fortuna 

estimada em US$ 20,3 bilhões. Ele ocupa a 88ª posição no ranking 
de pessoas mais ricas do mundo. Ele também é escritor de obras de 
sucesso, como o livro “Princípios”.   

Nos anos 1980, Dalio enfrentou um grande prejuízo por ter se 
posicionado para uma possível crise econômica, antevista devido à a 
volatilidade do mercado, mas sem se concretizar. Ao contrário, houve 
um grande crescimento econômico no período, levando a Dalio perder 
muito dinheiro. 

Isso custou a demissão de todos os funcionários da Bridgewater 
Associates e um pedido de empréstimo para o pai. Esse episódio 
gerou grande reflexão e Dalio passou a investigar os motivos do 
fracasso. 

Desta reflexão, surgiu um dos seus primeiros princípios: a dor 
somada à reflexão levam ao progresso. 

Depois de mudanças por meio de feedbacks contínuos dos 
funcionários, os resultados alcançados pela gestora foram 
melhorando. Nos anos 2000, ela se tornou o maior fundo hedge do 
mundo. 

A Bridgewater Associates nasceu em 1975 com a proposta de 
ser uma butique de investimentos. Ray Dalio escrevia os newsletters 
enviadas para os clientes — chamada de Daily Observations — e 
tinha o objetivo de explicar a economia de um modo bem simples e 
prático.  
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Esse diferencial ajudou a atrair diversos clientes para a 
Bridgewater Associates, entre eles, um foi o McDonalds. Com o 
debate permanente com sua equipe, Ray Dalio criou a teoria capaz de 
o levar a se tornar um bilionário. 

Com observação pragmática sobre a economia, ele a percebeu 
por seus ciclos ao longo do tempo. Identificá-los, bem como os 
gatilhos que levam às mudanças, é uma maneira de conseguir prever 
os momentos de alta e baixa. 

Essa estratégia foi acertada para a Bridgewater Associates. Ela 
teve um bom desempenho, durante todo esse tempo, apresentando 
retornos negativos apenas em três anos. 

Pelo prazer obtido como o conhecimento e a escrita, Dalio 
decidiu escrever livros para transmitir seus conhecimentos sobre 
investimentos, gestão e liderança. Em seu bestseller, Princípios para o 

Sucesso, o autor extrai os princípios capazes de levar a ter sucesso 
em suas estratégias.  

Diz respeito a metas, colaboração, estratégias para alcançar 
objetivos e até mesmo como aprender com os erros cometidos. Entre 
os principais Princípios estão:  

• buscar o autoconhecimento; encarar a realidade, baseado em 
fatos e não em expectativas ou sentimentos;  

• criar oportunidades quando há eventos desfavoráveis (“criar do 
limão uma limonada”);  

• ter a mente aberta sem a soberba ou a arrogância de ser “o 
dono da verdade”;  

• desenvolver a inteligência emocional (controlar as emoções) 
para analisar os dados e os fatos calmamente;  

• aprender com os próprios erros. 

Aqui interessa resgatar sua releitura de conceitos financeiros 
básicos, pois tenho a intuição, despertada na releitura das Teorias de 
Inflação, de necessitar os incorporar para diagnóstico da experiência 
contemporânea mundial, refletida no caso brasileiro. Poucos autores 
brasileiros, sendo Ignácio Rangel uma exceção como antes 
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apresentada, adotaram uma visão holista do complexo sistema 
econômico-financeiro, quando há desalinhamento dinâmico dos 
preços relativos básicos: câmbio, inflação, juros, lucros e salários. 

Ray Dalio nos dá uma ótima síntese dos conceitos básicos 
incorporados em sua análise da Crise da Grande Dívida. O 
entendimento das fases de endividamento para alavancagem 
financeira e de posterior desalavancagem é fundamental 
compreensão desse fenômeno contemporâneo. As condições 
financeiras afetam a inflação. 

Conceitos Financeiros Básicos 

Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida” ([“Big Debt Crises”] 
Bridgewater; sept 2018), usará muito os termos “crédito” e “dívida”, 
ele o começa com suas definições e como funcionam ao longo de um 
ciclo econômico-financeiro. 

O crédito é a oferta de poder de compra. Esse poder de compra 
é concedido em troca de uma promessa de pagamento. Esta é a 
dívida.  

Claramente, conceder a capacidade de fazer compras, 
fornecendo crédito, é, por si só, uma coisa boa. Por outro lado, não 
fornecer o poder de compra, pensando fazer uma coisa boa para 
evitar o endividamento, pode ser coisa ruim.  

Po r exemp lo , se há mu i to pouco c réd i t o pa ra o 
desenvolvimento, então há muito pouco desenvolvimento e a 
estagnação econômica é coisa ruim. O problema com a dívida surge 
quando há uma incapacidade de pagar de volta.  

Dito de outra forma, a questão de se o rápido crescimento do 
crédito ou dívida é bom ou ruim depende se o crédito é dirigido, 
direta ou indiretamente, à produção – e de como a dívida é paga. 

É comum as pessoas pensarem no máximo em assumir um 
pouco de dívida em vez de assumir muito. Dalio aprendeu isso não 
ser necessariamente verdade, especialmente para a sociedade como 
um todo, diferentemente dos indivíduos.  
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Os executores de políticas públicas para a sociedade têm 
controles não possuídos pelos indivíduos. Muito pouco crescimento de 
crédito ou dívida pública pode criar problemas econômicos tão ruins 
ou piores quanto ter muito, com os custos chegando sob forma de 
oportunidades perdidas. 

De um modo geral, como o crédito cria poder de compra e 
dívida, se o crédito é ou não mais desejável depende de o dinheiro 
emprestado ser usado produtivamente. Deve ser de modo suficiente 
para gerar renda e pagar a dívida.  

Se isso ocorrer, os recursos terão sido bem alocados e tanto o 
credor quanto o mutuário serão beneficiados economicamente. Se 
isso não ocorrer, os mutuários e os credores não ficarão satisfeitos e 
há uma boa chance de os recursos terem sido mal alocados. 

Ao avaliar isso para a sociedade como um todo, deve-se 
considerar a economia secundária / indireta tanto como a economia 
mais primária / direta. Por exemplo, às vezes não é fornecido 
dinheiro / crédito suficiente para coisas tão obviamente eficazes em 
termos de custos como educar bem os jovens. Isso os torna mais 
produtivos com o efeito colateral de reduzir, potencialmente, o crime 
e os custos de encarceramento.  

Outro exemplo: evitar substituir infraestrutura ineficiente por 
conservadorismo, insistente em não pedir emprestado para fazer tais 
coisas, parece ser ruim para a sociedade. A austeridade fiscal 
depende da conjuntura, não é um princípio eterno ou imutável. 

Dalio deixa claro: o crédito e/ou débito, ao produzir benefícios 
econômicos suficientes para pagar por si mesmo, é uma coisa boa. 
Mas às vezes os trade-offs são mais difíceis de ver.  

Se os critérios de concessão e tomada de empréstimos são tão 
rígidos a ponto de exigirem total certeza de serem pagos de volta, 
isso pode levar a menos problemas de dívidas, mas muito pouco 
desenvolvimento. Se os padrões de empréstimos forem mais fracos, 
isso pode levar a mais desenvolvimento, mas também pode criar 
sérios problemas de dívidas públicas no caminho de modo a 
apagarem os benefícios. 
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Os riscos negativos de ter uma quantidade significativa de 
dívida dependem muito da disposição e da capacidade dos 
formuladores de políticas públicas para disseminar as perdas 
decorrentes de dívidas incobráveis. Dalio viu isso em todos os casos 
vividos e estudados. Se esses formuladores podem fazer isso 
depende de dois fatores:  

1)  se a dívida é denominada na moeda nacional controlada; e  

2)  se eles têm influência sobre como os credores e os devedores 
se comportam uns com os outros.  

Embora os formuladores de políticas, geralmente, tentem 
acertar, na maioria das vezes eles erram por ficarem muito frouxos 
ao contratarem o crédito. As recompensas de curto prazo 
(crescimento mais rápido) parecem justificá-lo.  

Também é politicamente mais fácil permitir crédito fácil – por 
exemplo, fornecendo garantias, facilitando políticas monetárias – em 
vez de ter crédito apertado. Essa é a principal razão pela qual vemos 
grandes ciclos de endividamento. 

Por qual razão as Crises da Dívida vêm em ciclos? 

Ray Dalio sempre quando começa a falar de ciclos, 
particularmente de ciclos grandes e em longo prazo, percebe as 
sobrancelhas das pessoas subirem. As reações vistas são similares 
àquelas esperadas se ele estivesse falando sobre Astrologia.  

Por essa razão, quer enfatizar não estar falando de nada mais 
além de uma série de eventos movidos por lógica capazes de se 
repetirem nos padrões. Em uma economia baseada no mercado, 
expansões e contrações nos ciclos econômicos, afetando a carteira de 
crédito, ocorrem por razões perfeitamente lógicas.  

Embora os padrões sejam semelhantes, as sequências não são 
predestinadas a repetir exatamente da mesma maneira, nem tomar 
exatamente a mesma quantidade de tempo. Não há regularidade. 

Para colocar essas questões complicadas em termos muito 
simples, cria-se um ciclo praticamente sempre quando se pede 
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dinheiro emprestado. Comprar algo sem não poder pagar significa 
gastar mais além do ganho.  

Não se está apenas pedindo emprestado ao emprestador; está 
tomando emprestado do seu futuro. Endividamento pode ser 
encarado como a antecipação de esperados rendimentos futuros. 

Essencialmente, todo devedor está criando um tempo no futuro 
quando precisará gastar menos do ganho para poder pagar os 
empréstimos de volta. O padrão de empréstimo, gastando no 
presente mais além do ganho, e depois gastando menos do padrão 
de gastos de consumo face à renda esperada se assemelha a um 
ciclo.  

Isso é tão verdadeiro para uma economia nacional quanto para 
um indivíduo. Emprestar dinheiro coloca em movimento uma série de 
eventos mecânicos e previsíveis. 

Alguns devedores são forçados a vender suas propriedades a 
preços com desconto para levantar o dinheiro da amortização dos 
empréstimos. No início do ciclo, “a propriedade reina”, e mais tarde 
no ciclo “o dinheiro reina”. Quem atua melhor entende como manter 
a seleção certa de propriedade e dinheiro à medida que o ciclo 
avança. 

Um sistema bancário faz empréstimos e recebe depósitos. Os 
empreendedores podem pedir dinheiro emprestado para comprar 
uma propriedade e, em vez de ficar com o dinheiro na mão, 
depositariam no banco para ganhar juros. Esse meio circulante, por 
sua vez, daria ao banco mais dinheiro para emprestar.  

Vamos imaginar também os empreendedores no jogo capitalista 
poderem comprar e vender propriedades uns dos outros a crédito, ou 
seja, prometendo devolver o dinheiro com juros em uma data 
posterior. Como o complexo sistema econômico-financeiro funciona 
dessa maneira, é necessário entender a maneira como a economia 
opera com a chamada “financeirização” sendo intrínseca – e não 
descartável ou superável.  

A quantidade de gastos financiados por dívidas aumenta 
rapidamente para múltiplos da quantia existente. Mais adiante, os 
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devedores detentores das propriedades adquiridas ficarão com pouco 
dinheiro para pagar seus empregados e pagar suas dívidas.  

O sistema bancário também terá problemas se a crescente 
necessidade de dinheiro dos seus depositantes levá-los o sacarem de 
seus depósitos. Isso poderá ocorrer na mesma época quando mais e 
mais devedores vão ficando atrasados em seus pagamentos de juros 
e amortizações de empréstimos.  

Se nada for feito, para o governo intervir em busca de solução 
do problema, tanto os bancos credores quanto os devedores irão à 
falência e a economia se contrairá. Com o passar do tempo, à medida 
que esses ciclos de expansão e contração ocorrerem, repetidamente, 
as condições são criadas para uma Crise de Grande Dívida e em longo 
prazo. 

Emprestar, naturalmente, cria movimentos ascendentes auto 
reforçadores. Eles acabam se invertendo para criar movimentos 
descendentes em retroalimentação. Eles devem reverter por sua vez.  

Durante as altas, os empréstimos apoiam gastos e 
investimentos. Isto, por sua vez, sustenta os rendimentos e os preços 
dos ativos – ou mesmo a inflação em bens e serviços correntes.  

O aumento da renda e dos preços dos ativos sustentam novos 
empréstimos para gastos com bens e investimentos em ativos 
financeiros. O endividamento eleva, essencialmente, os gastos e a 
renda acima do crescimento consistente da produtividade da 
economia.  

Perto do pico do ciclo ascendente, os empréstimos baseiam-se 
na expectativa de o crescimento acima da tendência continuar 
indefinidamente. Mas, claro, isso não pode acontecer. Eventualmente, 
o rendimento ficará abaixo do custo dos empréstimos. 

As economias cujo crescimento é apoiado de forma significativa 
pela construção financiada por dívidas de investimentos fixos, imóveis 
e infraestrutura são particularmente suscetíveis a grandes oscilações 
cíclicas, porque as taxas rápidas de construção desses ativos de longa 
duração não são sustentáveis ao longo do tempo do endividamento. 
Se são necessárias melhores moradias para a população e, de fato, 



 39

construí-las, a necessidade incremental de construir mais habitações 
naturalmente diminuirá no futuro.  

Como os ciclos de gastos com moradia diminuem, o impacto da 
habitação sobre o crescimento também diminui. Por exemplo, 
suponha um incorporador estar gastando US$ 10 milhões por ano 
para construir um prédio de escritórios, pagando a contratação de 
trabalhadores, compra de aço e concreto, etc. Quando o prédio 
estiver concluído, os gastos cairão para US$ 0 por ano, assim como a 
demanda por trabalhadores e materiais de construção.  

A partir desse ponto, o crescimento, a renda e a capacidade de 
serviço da dívida dependerão de outras demandas. Esse tipo de ciclo, 
quando uma forte ascensão do crescimento impulsionada por imóveis 
financiados por dívida, investimentos fixos e gastos com 
infraestrutura é seguida por uma desaceleração. 

Ela é impulsionada por uma desaceleração da demanda, 
desafiada pela necessidade de pagamento da dívida. Ela é muito 
típica das economias emergentes. Elas têm muita construção de 
habitações de interesse social para fazer. 

Contribuindo ainda mais para a evolução cíclica das economias 
dos países emergentes estão as mudanças em sua competitividade, 
devido a mudanças relativas em suas rendas. Normalmente, têm 
mão-de-obra muito barata e infraestrutura ruim, por isso constroem 
infraestrutura, têm um boom de exportação e experimentam renda 
crescente.  

Mas a taxa de crescimento, devido às exportações, diminui 
naturalmente à medida que os seus níveis de rendimento aumentam 
e a sua competitividade salarial relativamente a outros países 
diminui. Há muitos exemplos desses tipos de ciclos de 
endividamento. 

Em “bolhas”, as expectativas irreais e os empréstimos 
irresponsáveis resultam em uma massa crítica de empréstimos ruins. 
Em um estágio ou outro, isso fica evidente para banqueiros 
comerciais e banqueiros centrais – e a bolha começa a se esvaziar.  

Um sinal de alerta clássico de uma bolha estar sendo inflada é 
quando uma quantidade crescente de dinheiro está sendo 
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emprestada para fazer pagamentos do serviço da dívida. Esse 
refinanciamento, obviamente, aumenta o endividamento dos 
tomadores de empréstimo. 

Quando o crescimento do dinheiro e do crédito são reduzidos e/
ou são impostos padrões de empréstimos de custos mais elevados, as 
taxas de crescimento da renda e gastos do crédito se tornam mais 
lentas e surgem mais problemas de pagamento do serviço da dívida. 
Neste ponto, o topo da fase ascendente do ciclo da dívida está 
próximo.  

Percebendo o crescimento do crédito ser perigosamente rápido, 
os Bancos Centrais apertam a política monetária para contê-lo. Isso 
muitas vezes acelera o declínio, embora ele acontecesse de qualquer 
maneira, só um pouco depois.  

Em ambos os casos, quando os custos do serviço da dívida se 
tornam maiores, acima do valor possível de ser tomado emprestado 
para refinanciar os gastos, o ciclo ascendente se inverte.  

Não só os novos empréstimos abrandam, como também 
aumentam as pressões sobre os devedores para os pagamentos da 
dívida serem feitos. Quanto mais claro se torna os devedores estarem 
lutando contra a falência, menos novos empréstimos existirão.  

A resultante desaceleração nos gastos e investimentos reduz 
ainda mais o crescimento da renda e os preços dos ativos diminuem. 

Quando os mutuários não conseguem cumprir suas obrigações 
de serviço da dívida com as instituições de empréstimo, essas 
instituições não podem cumprir suas obrigações com seus próprios 
credores. Os tomadores de decisões de política econômica devem 
lidar com isso, lidando com as instituições de crédito em primeiro 
lugar.  

As pressões mais extremas são geralmente experimentadas 
pelos credores. Eles são os mais altamente alavancados e têm as 
exposições mais concentradas nos mutuários falidos. Esses credores 
representam os maiores riscos de criar efeitos indiretos para 
compradores dignos de crédito e em toda a economia.  

Normalmente, eles são bancos, mas à medida que os sistemas 
de crédito se tornaram mais dinâmicos, surge um conjunto mais 
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amplo de credores, como seguradoras, fundos não-bancários, 
corretoras e até veículos para fins especiais. 

Os dois principais problemas de longo prazo emergentes desses 
tipos de ciclos de dívidas são os seguintes. 

Primeiro, as perdas decorrentes dos pagamentos esperados do 
serviço da dívida não estarem sendo efetuadas. Quando o prometido 
pagamento do serviço da dívida não pode ser feito, isso pode levar a 
pagamentos periódicos menores e/ou a redução do valor da dívida, 
caso o credor concordar em aceitar menos do lhe devido.  

Segundo, a redução dos empréstimos e os gastos terem sido 
refinanciados, comprometendo o futuro. Mesmo depois de uma crise 
da dívida ser resolvida, é improvável as entidades, antes tendo 
tomado emprestado demais, poderem gerar o mesmo nível de gastos 
no futuro, similares aos ocorridos antes da crise. Isso tem 
implicações a ser consideradas. 

Gerenciamento das Crises de Grande Dívida 

Ray Dalio, no livro “Crise da Grande Dívida” (“Big Debt Crises”; 
Bridgewater; sept 2018), pergunta: a maioria das crises da dívida 
pode ser gerenciada para não haver grandes problemas? 

Às vezes, esses ciclos são moderados, como colisões leves na 
estrada e, às vezes, são extremos, terminando em engarrafamentos 
de grandes proporções. Neste estudo, Dalio examina os extremos, ou 
seja, todas as Crises de Grande Dívida, nos últimos 100 anos, 
causadoras de quedas no PIB real de mais de 3%.  

Com base nos seus exames e na maneira como funcionam as 
alavancas disponíveis para os formuladores de políticas econômicas, 
acredita ser possível para as equipes econômicas gerenciá-las bem 
em quase todos os casos quando as dívidas são denominadas na 
própria moeda de um país. Isso ocorre porque a flexibilidade tida 
pelos formuladores de políticas públicas lhes permite disseminar ao 
longo dos anos as consequências prejudiciais de tal maneira os 
grandes problemas de dívida não serem realmente grandes 
problemas.  
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A maioria dos problemas econômicos realmente terríveis 
causadas pelas Crises de Grande Dívida ocorreu antes de os 
formuladores de políticas tomarem medidas para disseminá-los. 
Mesmo as maiores crises de endividamento da história, por exemplo, 
a Grande Depressão dos anos 1930, foram superadas logo quando os 
ajustes certos foram feitos.  

Do seu exame desses casos, os maiores riscos não são das 
próprias dívidas, mas de:  

a)  o fracasso dos formuladores de políticas em fazer as coisas 
certas, devido à falta de conhecimento e/ou falta de autoridade, 
e  

b)  as consequências políticas de fazer ajustes prejudiciais a alguns 
agrupamentos de pessoas no processo de ajudar outros.  

Por conta do desejo de ajudar a reduzir esses riscos sociais, 
Dalio escreveu este estudo. Ele reitera:  

1)  quando as dívidas são denominadas em moedas estrangeiras, 
em vez da própria moeda, é muito mais difícil para os 
formuladores de políticas de um país fazer o tipo de coisas 
necessárias para distribuírem de maneira mais equânime os 
problemas da dívida; 

2)  o fato de as crises da dívida poderem ser bem administradas 
não significa elas não serem extremamente caras ou 
prejudiciais para algumas pessoas. 

A chave para lidar com as crises da dívida é os formuladores de 
políticas saberem como usar bem suas alavancas e terem a 
autoridade necessária para fazê-lo. Necessitarão saber a qual taxa 
(ritmo) por ano os encargos terão de ser distribuídos e quem será 
beneficiado, quem sofrerá (e em qual grau), para as consequências 
políticas e outras serem aceitáveis. 

Existem quatro tipos de alavancas possíveis de serem usadas 
pelos formuladores de políticas públicas para reduzir os níveis de 
dívida e serviço da dívida em relação aos níveis de renda e fluxo de 
caixa necessários para atendê-los: 

1. austeridade fiscal, ou seja, gastar menos; 
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2. inadimplência e consequentes reestruturações de dívidas; 

3. atuação do Banco Central ao “imprimir dinheiro” para resgatar 
títulos de dívida pública ou carregá-los em operações 
compromissadas; 

4. transferências de dinheiro e crédito de quem tem mais além do 
necessário para aqueles carentes de liquidez e/ou renda. 

Cada uma de suas alavancas tem diferentes impactos na 
economia. Algumas são inflacionárias, embora estimulem o 
crescimento, por exemplo, “imprimir dinheiro”. Enquanto outras são 
deflacionárias e ajudam a reduzir os encargos da dívida, por exemplo, 
austeridade e inadimplência.  

A chave para criar uma “bela desalavancagem”, isto é, uma 
redução na relação dívida / renda acompanhada de inflação e taxas 
de crescimento aceitáveis, fenômeno explicado por Ray Dalio em seu 
livro citado, está em atingir o equilíbrio certo entre elas. Neste 
cenário feliz, a relação dívida/rendimento [grau de fragilidade 
financeira] diminui ao mesmo tempo enquanto a atividade econômica 
e os preços dos ativos financeiros melhoram, aumentando 
gradualmente a taxa de crescimento nominal dos rendimentos acima 
da taxa de juro nominal. 

Essas alavancas mudam em torno de quem se beneficia e quem 
sofre, e durante quanto tempo. Os tomadores de decisões de política 
econômica são colocados na posição politicamente difícil de fazer 
essas escolhas. Como resultado, eles raramente são apreciados, 
mesmo quando lidam bem com a crise da dívida. 

Como funciona a Máquina Econômica 

A economia é como uma máquina para Ray Dalio. No nível mais 
fundamental, é uma máquina relativamente simples.  

Mas muitas pessoas não a entendem – ou não concordam sobre 
como funciona – e isso levou a muito sofrimento econômico 
desnecessário. Dalio sente um profundo senso de responsabilidade 
em compartilhar seu modelo econômico simples, mas prático.  
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Ele escreveu um artigo (How the economic machine works 
leveragings and deleveragings), em 2015, para descrever como 
acredita ela funcionar. Sua descrição de como a economia funciona é 
diferente da feita pela maioria dos economistas.  

No entanto, funcionou melhor, permitindo-lhe antecipar as 
grandes desalavancagens e mudanças de mercado, ignorada pela 
maioria dos outros economistas. Isso se deu talvez por ser mais 
prático.  

Para explicar como funciona a máquina econômica, ele 
apresentou “uma abordagem baseada em transações”. 

Uma economia é simplesmente a soma das transações 
componentes dela. Uma transação é uma coisa simples. Como são 
muitas, a economia parece mais complexa em lugar de realmente ser. 
Se ao invés de olhar de cima para baixo, ao olharmos da transação 
para cima, fica muito mais fácil de entender. 

Uma transação consiste em o comprador dar dinheiro (ou 
crédito) a um vendedor e o vendedor dar um bem, um serviço ou um 
ativo financeiro ao comprador em troca. Um mercado consiste em 
todos os compradores e vendedores fazendo trocas pelas mesmas 
coisas.  

Um mercado de certa mercadoria consiste em diferentes 
pessoas fazendo diferentes transações por diferentes razões ao longo 
do tempo. Uma economia consiste em todas as transações em todos 
os seus mercados.  

Então, embora aparentemente complexa, uma economia é na 
verdade apenas um zilhão de coisas simples trabalhando juntas. Isso 
a faz parecer mais complexa em vez de realmente ser. 

Para qualquer mercado, ou para qualquer economia, se o 
analista souber a quantidade total de dinheiro (ou crédito) gasto e a 
quantidade total vendida, saberá tudo quanto precisa saber para 
entendê-lo(a). Por exemplo, como o preço de qualquer bem, serviço 
ou ativo financeiro é igual ao valor total gasto pelos compradores 
(total $) dividido pela quantidade total vendida pelos vendedores 
(total Q), para entender ou prever o preço de qualquer coisa precisa 
prever o total de $ e o total P.  
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Embora em qualquer mercado haja muitos compradores e 
vendedores, e esses compradores e vendedores tenham motivações 
diferentes, as motivações dos compradores mais importantes 
geralmente são bastante compreensíveis e somá-las para entender a 
economia não é tão difícil se um constrói a partir das transações para 
cima.  

O dito por Ray Dalio é transmitido no diagrama simples abaixo. 
Essa perspectiva de oferta e demanda é diferente da perspectiva 
tradicional, onde tanto a oferta quanto a demanda são medidas em 
quantidade e a relação preço entre elas é descrita em termos de 
elasticidade. Essa diferença tem implicações importantes para a 
compreensão dos mercados. 

 

A única outra coisa distinta a saber sobre esta parte do modelo 
apresentado [não tão distante da Equação das Trocas] é os gastos ($) 
poderem vir de duas formas – dinheiro e crédito.  

Por exemplo, quando você vai a uma loja para comprar algo, 
pode pagar com cartão de crédito ou dinheiro. Se você pagar com 
cartão de crédito, você criou crédito, ou seja, uma promessa de 
entrega de dinheiro em uma data posterior, enquanto, se você pagar 
com dinheiro, você não tem essa responsabilidade. 

Em suma, existem diferentes tipos de mercados, diferentes 
tipos de compradores e vendedores e diferentes formas de 
pagamento componentes da economia. Para simplificar, Dalio os 
coloca em grupos e resume como a máquina funciona. Mais 
basicamente diz o seguinte. 
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Todas as mudanças na atividade econômica e todas as 
mudanças nos preços dos mercados financeiros são devidas a 
mudanças nos valores de dinheiro ou crédito gastos neles (total $), e 
os valores desses itens vendidos (total Q). Mudanças na quantidade 
de compra (total $) normalmente têm um impacto muito maior nas 
mudanças na atividade econômica e nos preços em vez das 
mudanças na quantidade total de venda (total Q). Isso porque não há 
nada mais fácil de mudar senão a oferta de dinheiro e crédito (total 
$). 

Para simplificar, agrupa os compradores em algumas grandes 
categorias. A compra pode vir do setor privado ou do setor 
governamental.  

O setor privado consiste em “famílias” e empresas podem ser 
nacionais ou estrangeiras. O setor governamental mais importante 
consiste no Governo Federal, gastando sua arrecadação fiscal ou seu 
endividamento em bens e serviços e no Banco Central, a única 
entidade capaz de possibilitar a emissão de papel-moeda ou a 
multiplicação de depósitos à vista pelo sistema bancário. Em geral, 
gasta seu dinheiro principalmente em ativos financeiros. 

Porque dinheiro e crédito, e através deles demanda, são mais 
fáceis de criar (ou parar de criar) em lugar da produção de bens e 
serviços e ativos de investimento, temos ciclos econômicos e de 
preços. 

Ver a economia e os mercados por meio dessa perspectiva 
“baseada em transações”, em vez de vê-la pela perspectiva 
econômica tradicional, faz toda a diferença no mundo para a 
compreensão de o que está acontecendo e o que provavelmente 
acontecerá. Isso lhe permite ver o que realmente está acontecendo e 
por qual razão está acontecendo de maneiras muito mais granulares 
em lugar da maneira tradicional de ver as coisas.  

Dá alguns exemplos. 

A maneira tradicional de ver a relação entre oferta, demanda e 
preço mede tanto a oferta quanto a demanda por meio do mesmo 
número de quantidade, ou seja, em qualquer ponto a demanda é 
igual à oferta, vista como a quantidade trocada, e o preço é descrito 
como mudando através da chamada velocidade de circulação. Não há 
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atenção ao valor total dos gastos ocorridos, quem os gastou e por 
qual razão eles os gastaram.  

No entanto, a qualquer momento e em todos os períodos, a 
relação entre a mudança nas quantidades trocadas e a mudança no 
preço mudará com base nesses fatores ignorados. Colocar todos os 
compradores em um grupo (em vez de distingui-los e entender suas 
motivações) e medir sua demanda em termos de quantidade 
comprada (e não em valor gasto) e ignorar se os gastos foram pagos 
com dinheiro ou crédito, cria uma base teórica e imagem imprecisa 
dos mercados e da economia. 

A maior parte do chamado pelos economistas de velocidade do 
dinheiro é criação de crédito. Velocidade é um termo enganoso, 
criado para explicar como a quantidade de gastos em um ano (PIB) 
poderia ser paga com uma quantia menor de dinheiro.  

Para explicar essa relação, as pessoas dividiram a quantidade 
de PIB pela quantidade de dinheiro para transmitir a imagem de o 
dinheiro estar circulando a uma velocidade de tantas vezes por ano. 
Esta é a chamada velocidade.  

A economia não funciona assim. Em vez disso, grande parte dos 
gastos vem da criação de crédito. Esta não precisa de dinheiro para 
ocorrer.  

Compreender isso tem grandes implicações para entender como 
a economia e os mercados funcionarão. Por exemplo, enquanto 
alguém com a perspectiva tradicional pode pensar um grande 
aumento na quantidade de dinheiro ser inflacionário, alguém com 
uma abordagem baseada em transações entenderá ser a quantidade 
de gastos a capaz de alterar os preços.  

Desse modo, se o aumento na quantidade de dinheiro estiver 
compensando uma diminuição na quantidade de crédito, não fará 
diferença. De fato, se a quantidade de crédito estiver se contraindo e 
a quantidade de dinheiro não aumentar, a quantidade de gastos 
diminuirá e os preços cairão. 

Essa maneira diferente de ver a economia e os mercados 
permitiu a Dalio entender e antecipar os booms e os crashes 
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econômicos. Outros, usuários de abordagens mais tradicionais, 
perderam esse ponto de vista. 

Como funciona o Sistema baseado no Mercado 

Conforme mencionado, os atores econômicos descritos 
anteriormente compram e vendem bens e serviços ou ativos 
financeiros. Podem pagá-los com dinheiro ou crédito.  

Em um sistema baseado no mercado, essa troca ocorre por 
livre escolha, ou seja, existem “mercados livres” nos quais 
compradores e vendedores de bens, serviços e ativos financeiros 
fazem suas transações em busca de seus próprios interesses.  

A oferta e a compra de ativos financeiros, ou seja, empréstimos 
e investimentos em formas de manutenção da riqueza financeira é 
chamada de “formação de capital”. Isso ocorre porque tanto o 
comprador quanto o vendedor desses ativos financeiros acreditam a 
transação ser boa para eles.  

Aqueles com dinheiro e crédito fornecem aos destinatários em 
troca das “promessas” dos destinatários de pagar mais. Portanto, 
para esse processo funcionar bem, deve haver muitos provedores de 
capital (investidores/credores) capazes de optar por conceder 
dinheiro e crédito a muitos receptores de capital (mutuários e 
vendedores de capital) capazes de fazer a troca, devido às alegações 
críveis dos destinatários de devolverem quantias de dinheiro e crédito 
com maior valor em relação ao recebido.  

Enquanto a quantidade de dinheiro existente é controlada pelos 
Bancos Centrais, a quantidade de crédito existente pode ser “criada 
do nada”. Quaisquer duas partes dispostas a negociar podem 
concordar em fazer uma transação de crédito, isto é, a prazo, embora 
isso seja influenciado pelas políticas do Banco Central.  

Nas bolhas – descolamento dos preços dos ativos em relação a 
fundamentos justificáveis de preço justo –, mais crédito é criado em 
face do possível de ser pago posteriormente. Isso cria 
rebentamentos: explosões delas. 

Quando ocorrem contrações de capital, também ocorrem 
contrações econômicas, ou seja, não há dinheiro e/ou crédito 
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suficientes gastos em bens, serviços e ativos financeiros. Essas 
contrações são mais comumente conhecidas como recessões 
(contrações dentro de um ciclo de dívida de curto prazo) e 
depressões (contrações dentro de desalavancagens).  

As recessões são tipicamente bem compreendidas, porque 
acontecem com frequência e a maioria de nós as experimentou, 
enquanto as depressões e as desalavancagens são tipicamente mal 
compreendidas, porque acontecem com pouca frequência e não são 
amplamente vivenciadas. Geralmente, ocorrem por dois motivos. 

Um ciclo de dívida de curto prazo, comumente chamado de 
ciclo de negócios, surge de:  

a)  a taxa de crescimento dos gastos, ou seja, o total deles 
financiado pelas taxas de crescimento da moeda e do crédito, 
ser mais rápida se comparada à taxa de crescimento na 
capacidade de produzir (Q total) levando a preços (P) 
aumentar; 

b)  ocorre até quando a taxa de crescimento dos gastos seja 
reduzida por dinheiro e crédito apertados, quando ocorre uma 
recessão.  

Portanto, uma recessão é uma contração econômica, devida a 
uma contração no crescimento da dívida do setor privado, decorrente 
de uma política rígida do Banco Central, geralmente, para combater a 
inflação. Só termina quando a Autoridade Monetária relaxa com a 
conclusão de sua atribuição.  

As recessões terminam quando os Bancos Centrais baixam as 
taxas de juros para estimular a demanda por bens e serviços e o 
crescimento do crédito capaz de financiar essas compras. Isto porque 
taxas de juros mais baixas:  

1)  reduzem os custos do serviço da dívida;  

2)  tornam os pagamentos mensais mais baixos, de fato, os custos 
dos itens comprados a crédito, estimulando a demanda por 
eles; e  

3)  elevam os preços de ativos geradores de renda, como ações, 
títulos e imóveis, por meio do efeito do valor presente ao 
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descontar seus fluxos de caixa esperados às taxas de juros 
mais baixas, produzindo um “efeito riqueza” sobre os gastos. 

Em contraste, um ciclo de dívida de longo prazo surge de 
dívidas subindo mais rápido em comparação à renda e ao dinheiro até 
não poder mais continuar porque os custos do serviço da dívida se 
tornam excessivos, normalmente porque as taxas de juros não 
podem mais ser reduzidas.  

Uma desalavancagem é o processo de redução dos encargos da 
dívida, ou seja, dívida e serviço da dívida em relação aos 
rendimentos, indicador do grau de fragilidade financeira. As 
desalavancagens normalmente terminam por meio de uma 
combinação de:  

1)  redução da dívida,  

2)  austeridade,  

3)  redistribuição de riqueza e  

4)  monetização da dívida.  

Uma depressão é a fase de contração econômica de uma 
desalavancagem. Isso ocorre porque a contração da dívida do setor 
privado não pode ser retificada pelo Banco Central, reduzindo o custo 
do dinheiro. Nas depressões:  

a)  muitos devedores têm obrigações de entregar mais dinheiro 
face ao necessário para cumprir suas obrigações, e  

b)  a política monetária é ineficaz na redução dos custos do serviço 
da dívida e no estímulo ao crescimento do crédito. 

Normalmente, a política monetária é ineficaz em estimular o 
crescimento do crédito. Há dois motivos para isso. 

Primeiro, porque as taxas de juros não podem ser mais 
reduzidas, quando estão próximas de 0%, a ponto de influenciar 
favoravelmente a economia de gastos e formação de capital. Isso 
produz desalavancagens deflacionárias.  
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Segundo, porque o crescimento monetário vai para a compra de 
ativos de proteção contra a inflação e não para o crescimento do 
crédito. Daí produz desalavancagens inflacionárias.  

As depressões, geralmente, são encerradas quando os Bancos 
Centrais imprimem dinheiro para monetizar a dívida em valores tais 
de modo a compensar os efeitos da depressão deflacionária das 
reduções da dívida e da austeridade. 

Para ser claro, enquanto as depressões são a fase de contração 
de uma desalavancagem, as desalavancagens com vistas à redução 
dos encargos da dívida podem ocorrer sem depressões se forem bem 
gerenciadas. 

As diferenças em como os governos se comportam em 
recessões e desalavancagens são boas pistas de modo a sinalizar 
qual delas está acontecendo.  

Em desalavancagens, os Bancos Centrais normalmente 
“imprimem” dinheiro usado para comprar grandes quantidades de 
ativos financeiros e compensar o declínio no crédito do setor privado, 
enquanto essas ações não são adotadas em recessões. Além disso, 
em desalavancagens, os governos centrais normalmente gastam 
muito mais para compensar a queda nos gastos do setor privado. 

Em síntese, segundo seu modelo de análise, Ray Dalio aponta 
três forças principais capazes de impulsionar a maior parte da 
atividade econômica:  

1)  o crescimento da produtividade em linha de tendência,  

2)  o ciclo da dívida oscilante em longo prazo, e  

3)  o ciclo da dívida oscilante em fases de curto prazo. 

Ele dá uma explicação de todas essas três forças e como, 
sobrepondo o ciclo arquetípico de dívida de curto prazo sobre o ciclo 
arquetípico de dívida de longo prazo e sobrepondo ambos no topo da 
linha de tendência de produtividade, pode-se obter um bom modelo 
para rastrear a maioria dos movimentos econômicos/de mercado. 
Essas três forças se aplicam às economias de todos os países. 
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O exposto até aqui já é suficiente para o propósito desta breve 
pesquisa: incorporar as condições financeiras na análise de um 
fenômeno complexo como a inflação, emergente das interações entre 
muitos componentes. Geralmente, as Teorias da Inflação eram 
elaboradas a partir da Equação das Trocas, considerando uma 
economia fechada e abstraindo o sistema financeiro. 

A sugestão é considerar o tempo defasado entre alavancagem e 
desalavancagem financeira, em busca, respectivamente, do aumento 
da rentabilidade patrimonial com recursos de terceiros e da 
diminuição do grau de fragilidade financeira. Além disso, incorporar 
na análise da inflação outras considerações.  

Levar em conta o tema do adiantamento via crédito de possível 
poder de compra futuro. Adverte sobre a possibilidade de frustração 
dessa expectativa, devido à alteração do contexto de preços relativos 
básicos de referência, e daí o risco da inadimplência. 
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Capítulo 4.  
Indicador das Condições Financeiras 

Introdução 

Um Índice de Condições Financeiras é definido como um índice 
formado por retornos de ativos financeiros com capacidade de prever 
a atividade econômica futura. Vai além da previsibilidade contida no 
presente e passado da própria atividade econômica. 

Antes desconsiderados na análise da inflação, os mercados 
financeiros sempre tiveram grande capacidade de influenciar o 
comportamento da economia. Em seu combate, a política monetária 
funciona justamente por meio dos efeitos provocados pela 
manipulação do instrumento de política, de modo geral, uma taxa de 
juros de curto prazo, não apenas sobre as expectativas de inflação, 
mas, principalmente, sobre os preços de ativos financeiros. 

Pressupõe-se as alterações promovidas na taxa básica de juros, 
controlada pela Autoridade Monetária, modificarem a marcação-a-
mercado presente de muitos ativos financeiros, bem como as 
condições de crédito de modo geral. Esse conjunto de variáveis, por 
sua vez, tem impacto sobre a atividade econômica.  

Os efeitos da política monetária via juros visam o eventual 
arrefecimento da atividade econômica reduzir o ritmo de crescimento 
de preços na economia. Na eventualidade de aquecimento da 
economia, o resultado tende a ser o contrário, ou seja, elevar a taxa 
de inflação. 

Reconhecido esse mecanismo de funcionamento da política 
mone tá r i a , o IBRE-FGV e o Banco Cen t ra l do B ras i l 
buscaram construir um índice capaz de resumir o comportamento dos 
mercados financeiros: um Índice de Condições Financeiras (ICF).  

Na realidade, o interesse por um índice desse tipo surgiu no 
universo dos Bancos Centrais e do mercado financeiro, representando 
uma demanda de pesquisa junto aos estudiosos do assunto. O grupo 
dos interessados no tema tem por foco o estudo e o 
acompanhamento da atividade econômica de determinada economia.  
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Durante muito tempo, o descrito mecanismo de transmissão da 
política monetária foi visto como suficiente nos mais variados países. 
Entretanto, a economia mundial globalizou as cadeias produtivas e as 
comerciais no fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos, 
além dos bens de consumo finais. Taxa de câmbio, uma variável 
exógena às condições internas de cada país, passou a ter um papel-
chave determinante da taxa de inflação e daí da reação com taxa de 
juro básica. 

Mas esta só afeta a chamada “economia real ou produtiva”? 
Amplia-se o custo de oportunidade face à alternativa lucrativa de 
aplicações financeiras, tanto para consumidores de alta renda, quanto 
para empresas não-financeiras com estoque invendável aos preços 
solicitados? Cartões de crédito de crédito não possibilitam a 
inelasticidade-preço adiando o problema do ajustamento? 

Desse modo, a primeira etapa do mecanismo da transmissão 
começou a sofrer questionamentos. Os Bancos Centrais passaram a 
perceber as manipulações na taxa básica de juros não mais 
apresentar os desejados efeitos sobre os movimentos das bolsas, do 
câmbio, dos juros de mercado, tanto dos produtos financeiros para 
captação, quanto dos empréstimos após colocação do spread.  

As Autoridades Monetárias passaram a encontrar maiores 
dificuldades para controlar o ritmo da atividade econômica via 
demanda agregada. Consequentemente, se tornaram bastante 
inoperantes frente à inflação por quebra de oferta. Em determinadas 
condições financeiras, os formadores de preços, capitalizados e 
líquidos no mercado financeiro, conseguem sustentar suas elevações 
de preços. 

Reconhece-se, agora, as condições financeiras exercerem 
grande influência sobre o setor real da economia e não poderem ser 
tratadas como um ente à parte. O problema passou a ser atingir as 
condições financeiras por meio da manipulação do juro básico de 
política monetária.  

A principal explicação para isso talvez seja a intensificação do 
processo de integração ou globalização financeira. Esse fenômeno 
teria feito os preços de ativos financeiros negociados em determinado 
país passarem a ser afetados por eventos externos, inteiramente fora 
do controle da Autoridade Monetária local. 
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Em razão desse novo quadro econômico mundial, cresceu ainda 
mais o interesse por um indicador do comportamento geral das 
condições financeiras em um determinado país. Vamos em seguida 
pesquisar informações sobre sua elaboração no Brasil. 

ICF do IBRE-FGV 

Em certo sentido, conhecer a evolução desse indicador das 
condições financeiras é mais relevante em lugar de entender o 
comportamento da taxa básica de juros. Ao se preocupar com o 
andamento da atividade econômica e consequente evolução da 
própria inflação, não podem mais deixar de colocar o foco também 
sobre as condições financeiras – não cabe apenas focalizar a taxa 
Selic, no Brasil, e/ou taxa de fed funds, nos Estados Unidos. 

O acompanhamento das condições financeiras é útil até 
mesmo quando se deseja prever movimentos futuros de política 
monetária, ou seja, alterações da taxa básica de juros. Determinado 
Banco Central pode considerar demasiado elevado o risco de 
determinada alteração da taxa básica acabar provocando indesejado 
aperto ou afrouxamento das condições financeiras. Assim, ele 
provavelmente se absterá de realizar a alteração considerada. 

Todo esse raciocínio norteou uma pesquisa, iniciada no final de 
2018, voltada para a construção do Índice de Condições Financeiras 
pela FGV/IBRE. 

A base teórica para a construção do índice vem da ligação 
natura l ent re Macroeconomia e F inanças . Na equação 
de apreçamento dos ativos, o preço de todos os ativos hoje é 
d e t e r m i n a d o p e l a e x p e c t a t i v a d e s c o n t a d a d e s e u 
respectivo payoff futuro, condicionada à informação disponível hoje.  

Função de Payoff ou valor dos resultados é um termo utilizado 
na Teoria dos Jogos para definir os resultados do pagamento de um 
jogador a outro, ligado a cada ação tomada durante o jogo. Este pode 
ser resumido em termos dos payoff obtidos por um único jogador. 

Os payoff podem ser positivos – ganhar e o oponente perder – 
ou negativos – perder e o oponente ganhar. Logo, o payoff define o 
custo/benefício de cada estratégia. 
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O payoff de um futuro equivale à diferença entre o valor spot (à 
vista) do ativo e o valor de entrega na maturidade do contrato. Se a 
posição é comprada (altista) em futuro, o comprador-especulador é 
obrigado a comprar pelo preço contratado (strike).  

O conceito de payoff, portanto, nada mais é senão a média dos 
ganhos dividido pela média das perdas. Resulta da divisão da média 
das operações lucrativas pela média das operações perdedoras. 

Implicitamente, determina-se a variação da atividade 
econômica futura como função dos retornos dos ativos trazidos a 
valor presente. Como descontam-se igualmente todos os payoffs dos 
ativos, parte considerável dos movimentos dos retornos é comum e 
ligada à essa taxa de desconto, cujo referência é o juro de mercado, 
por sua vez, influenciado pela política monetária. 

Do ponto de vista estatístico-econométrico, o Índice de 
Condições Financeiras é construído a partir de uma larga base de 
dados de retornos relevantes para a atividade econômica brasileira. 
Isso envolve retornos de ativos locais e globais. 

Para obter os componentes desses retornos com previsibilidade 
em relação à atividade econômica futura, de forma pura, sem a 
influência da atividade econômica presente e passada, inicialmente o 
IBRE-FGV expurgou deles o papel da informação corrente e passada, 
disponível na própria atividade. Feito isso, extraiu o comportamento 
comum desses retornos transformados, usando a análise de 
componentes principais, approach clássico para a extração de 
componentes comuns.  

Esse último passo foi relevante, porque apenas os movimentos 
comuns (agregados) dos ativos influenciam a atividade futura. 
Usualmente, ela é medida por variáveis agregadas como o PIB ou 
medidas de atividade para o país como um todo. 

A utilidade desse ICF, no dia a dia do mercado financeiro, tem a 
ver com a opção por um índice diário. A grande maioria dos Índices 
de Condições Financeiras, sugeridos na literatura especializada, foi 
construída em bases trimestrais, pois tinham como alvo o 
crescimento do PIB, divulgado no Sistema de Contas Nacionais, ou 
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em bases mensais, pois tinham como alvo o crescimento da produção 
industrial ou de outra proxy mensal do PIB.  

Usando técnicas de interpolação, o IBRE-FGV conseguiu 
resultados adequados da aderência do índice diário ao mensal. Isso 
possibilitou a construção de um índice diário confiável. 

Seu Índice de Condições Financeiras (ICF) foi sendo testado, 
em fase experimental, desde agosto de 2019 até o fim de 2020. Esse 
teste deu a segurança necessária para disponibilizá-lo aos 
participantes do mercado financeiro em bases diárias, sendo 
divulgado regularmente pelo IBRE-FGV. Passou a ser só dependente 
da normalização do acesso à atualização da base de dados. 

O Gráfico 1 exibe o Índice de Condições Financeiras da FGV/
IBRE em f r e quên c i a d i á r i a c ob r i n do t o do o p e r í o do 
examinado. Valores positivos sinalizam aperto das condições 
financeiras, enquanto valores negativos indicam afrouxamento. Zero 
indica neutralidade, isto é, valores compatíveis com a média 
histórica. 

 

Os dados mostram o ápice da série ter ocorrido em outubro de 
2008, durante a crise financeira internacional. O segundo ponto de 
maior aperto das condições financeiras nacionais foi em setembro de 
2015, no auge da Grande Depressão enfrentada pelo país.  
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O estresse recente nos mercados financeiros globais, em 
decorrência da pandemia de COVID-19, produziu o terceiro ponto de 
maior fragilidade das condições financeiras no Brasil. Isto ocorreu 
no dia 19 de março de 2020, quando o indicador atingiu 1,78 desvio-
padrão acima da média histórica. Em seguida, o índice caminhou para 
níveis menos desfavoráveis, mas ainda em patamar de aperto, 
fechando o dia 26 de março em 0,95 ponto. 

É notável a drástica mudança de patamar do ICF em 
decorrência da disseminação do novo coronavírus em escala mundial. 
Durante todo o segundo semestre de 2019, as condições financeiras 
brasileiras permaneceram em níveis favoráveis, alimentando 
expectativas de retomada cíclica mais forte da economia neste ano.  

Contudo, a reviravolta nos mercados financeiros globais e a 
chegada da doença no Brasil inverteram o rumo das condições 
financeiras domésticas. Seguiram em forte escalada a partir da última 
semana de fevereiro de 2020. 

Os primeiros exercícios feitos, utilizando o novo índice, 
revelaram o ICF melhorar significativamente o desempenho de 
modelos tradicionais de projeção do PIB brasileiro em um horizonte 
de até um ano à frente. Na atual conjuntura, quando ainda há um 
elevado grau de incerteza pairando sobre a economia mundial, a 
utilidade do índice se potencializa.  

Os indicadores antecedentes tradicionalmente utilizados para 
projetar a atividade econômica possuem defasagem na divulgação, 
impossibilitando a utilização em tempo real. Por outro lado, o ICF é 
capaz de captar a volatilidade presente nos mercados, permitindo 
incorporar as notícias mais recentes nos cenários para a evolução da 
atividade econômica futura.  

Essa estratégia foi usada pela FGV/IBRE no Boletim Macro de 
março de 2020 e pelo Banco Central do Brasil, no Relatório de 
Inflação, também divulgado em março de 2020. Leia o próximo 
tópico. 

Conforme já dito, o ICF é um instrumento essencial para a 
avaliação do mecanismo de transmissão da política monetária para a 
atividade econômica. O próprio Banco Central vem reforçando esse 
argumento ao mencionar os riscos de um corte de juros, no atual 
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momento, produzir a um indesejável aperto adicional das condições 
financeiras, gerando efeito contrário ao pretendido.  

Especialmente, em ambiente de alta fragilidade financeira e 
grande incerteza, os próximos passos da política monetária devem 
depender substancialmente da evolução das condições financeiras. 

Elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV, 
o Índice de Condições Financeiras (ICF) no mês quando o Banco 
Central do Brasil retomou a elevação da taxa de juro básica (SELIC), 
em março de 2021, já estava em níveis bastante contracionistas.  

Quando o indicador está acima de zero, ele aponta para um 
aperto das condições financeiras. Abaixo de zero, indica alívio. O ICF 
acima de 1 ponto estava em um nível contracionista. Isto indicava a 
dificuldade da retomada da atividade. 

O ICF agrega componentes de preços, como commodities e 
câmbio, de confiança dos agentes e variáveis de mercado, como 
índices nacionais e internacionais de bolsas, medidas de risco-país e o 
comportamento das taxas de juros. Com a piora nos preços dos 
ativos brasileiros, o indicador se mantém acima de 1 ponto. 

Com outra metodologia, com base nos modelos do Banco 
Central, o Índice de Condições Financeiras elaborado pelo ASA 
Investments também estava em um nível bastante contracionista. O 
indicador atingiu naquele mesmo mês o maior nível, desde março de 
2020, quando eclodiu a crise da covid-19. Tudo desenhava um 
cenário como “o pior dos mundos” para o Banco Central. 

Aproximava-se a possibilidade da chamada “desancoragem das 
expectativas de inflação”. O Banco Central do Brasil enfrentava uma 
inflação corrente elevada e dúvidas crescentes sobre a trajetória 
fiscal. O diagnóstico receitava o remédio de sempre: um forte 
aumento de juros. 

Sem perspectiva de grande queda para os próximos meses em 
itens com forte influência nas altas recentes, como combustíveis e 
bens industriais, diversas economistas-chefe de bancos revisaram 
projeções para 2021. Uma inflação de 4% no fim do ano parecia, a 
partir de então, o piso – e algumas estimativas rondam os 5%. A 
meta é de 3,75%, com 1,5 ponto percentual de tolerância. Todos 



 60

erraram feio, pois a taxa de inflação (IPCA) terminou o ano de 2021 
em 10,6%. 

A relação câmbio/juros afetava indiretamente, através de 
mecanismo de transmissão via inflação importada e inflação de 
combustíveis, a taxa de inflação. 

 

O gráfico acima mostra o crescimento das reservas 
internacionais até o patamar antes da retomada da elevação da taxa 
de juro básica, desde a grande crise financeira internacional de 2008. 
Mostra também os outros componentes de intervenções cambiais, 
notadamente os swaps cambiais.  

A posição cambial líquida, a linha amarela do gráfico, é 
determinada basicamente pela diferença entre as reservas e os swaps 
cambiais. Quando o Banco Central do Brasil vende dólares ao 
mercado, seja via diminuição das reservas, seja aumento do estoque 
dos swaps cambiais, a posição cambial líquida é reduzida. 

Segundo a Autoridade Monetária, intervenções cambiais são 
justificadas apenas em momentos disruptivos de mercado, marcados 
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por movimentos bruscos da taxa de câmbio, causados por iliquidez ou 
outros fatores anormais. A escolha do instrumento da intervenção, 
venda de reservas ou de swaps cambiais, dependeria do tipo de 
anormalidade identificada. Se há um aumento anormal da demanda 
por hedge cambial, sem necessidade de enviar recursos ao exterior, o 
Banco Central prefere vender swaps cambiais, como ocorreu na 
reação em 2013. 

Se ocorre um aumento anormal na demanda por dólar à vista 
(spot), o Banco Central intervém via venda de reservas ou repos. 
Normalmente, a taxa de juros em dólar no Brasil, o cupom cambial, é 
o sinalizador da escassez de dólar no mercado à vista. 

Jamais o Banco Central do Brasil, ou qualquer outro seguidor da 
sistemática de metas para inflação, admitiu ter feito intervenção em 
mercados cambiais para “segurar o dólar”. Isto é anátema para 
Bancos Centrais. Não obstante, muitos passam ao largo dessa 
constatação. 

O Banco Central do Brasil interveio em momentos quando os 
mercados cambiais aparentavam funcionar normalmente, inclusive 
com o real se apreciando frente ao dólar. Isto foi suficiente para 
alguns analistas afirmarem ele estar intervindo para segurar o 
câmbio, em momento quando a inflação voltava a preocupar, 
impulsionada pelos preços em reais de commodities, cotadas em 
dólar, sobretudo os derivados de petróleo. 

Indicador de Condições Financeiras do Banco Central do Brasil 

Um boxe do Relatório de Inflação, divulgado em março de 
2020, descreve a metodologia empregada no cálculo do ICF pelo 
Banco Central do Brasil. Reconhece: as condições financeiras 
desempenham um papel crucial nos ciclos de negócios, refletindo não 
apenas a situação econômica atual, mas também as expectativas do 
mercado em relação ao estado futuro da economia.  

Elemento fundamental nesse tema é a ideia de as decisões de 
oferta e demanda dos agentes econômicos serem afetadas não 
somente pela taxa básica de juros, mas também por outras variáveis 
financeiras. 
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Este citado boxe apresenta um Indicador de Condições 
Financeiras (ICF) para o Brasil com frequência diária, sendo 
tempestivo e mais informativo face aos indicadores financeiros 
mensais ou trimestrais propostos na literatura.  

O objetivo era construir um indicador capaz de incorporar 
informações diárias sobre as condições gerais dos mercados 
financeiros, capturando tanto choques domésticos quanto externos, 
tendo como referência para construção sua capacidade de gerar 
informação sobre a atividade econômica futura. 

A vasta literatura sobre os mecanismos de transmissão 
monetária é um ponto de partida natural para a compreensão de 
como as condições financeiras afetam o setor real da economia. 
Considerar somente a taxa de juros de política monetária não é 
suficiente para avaliar as condições financeiras da economia. Elas 
também são afetadas por outros fatores como, por exemplo, preços 
de ativos além daqueles baseados em instrumentos de dívida pública. 

Após a crise global de 2008, houve uma proliferação de 
indicadores financeiros na literatura e em diversos Bancos Centrais. 
Apesar da grande variedade de metodologias, os ICFs geralmente 
possuem as seguintes características:  

(i) incluem variáveis relacionadas com a oferta ou demanda de 
instrumentos financeiros relevantes para a economia, por 

exemplo, preços e volumes de ativos (rendimentos de títulos do 
tesouro, spreads, volatilidades implícitas, retornos de ações), 
pesquisas de disponibilidade de crédito e grau de adequação 
patrimonial de instituições financeiras, dentre outras;  

(ii) podem abranger desde poucas variáveis até centenas de séries;  

(iii) as variáveis são agregadas por meio de médias ponderadas ou 
via análise de componentes principais; e  

(iv) os ICFs são apresentados em termos de z-score, ou seja, com 
média zero e variância unitária. 

O ICF apresentado neste boxe representa um aperfeiçoamento 
em relação ao proposto em GAGLIANONE, W.P. e AREOSA, W.D. 
(2016) [“Financial Conditions Indicators for Brazil”, Banco Central do 
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Brasil, Trabalho para Discussão 435], principalmente em relação aos 
seguintes aspectos:  

(i) frequência diária em vez de mensal;  

(ii) seleção de variáveis econômico-financeiras tendo em vista a 
atividade econômica futura e um peso relativo maior para 
variáveis externas;  

(iii) agrupamento das variáveis em sete grupos, em vez de cinco 
grupos;  

(iv) nova metodologia de construção do indicador, permitindo uma 
melhor interpretação da dinâmica do ICF em termos de suas 
variáveis constituintes; e  

(v) melhor capacidade preditiva do ICF em termos de atividade 
econômica futura. 

A Tabela 1 apresenta as variáveis selecionadas na construção 
do ICF apresentado neste boxe. A metodologia proposta envolve as 
seguintes etapas:  

(i) remoção da tendência das séries dos grupos 4 até 7;  

(ii) padronização de todas as séries, de modo a apresentarem 
média zero e variância unitária;  

(iii) extração da primeira componente principal de cada grupo de 

variáveis;  

(iv) cálculo da média ponderada das referidas componentes 
principais utilizando os pesos da Tabela 1; e  

(v) definição do ICF como a média ponderada da etapa anterior, 
padronizada para apresentar média zero e variância unitária na 
amostra considerada.  

Os ICFs são geralmente construídos para medir se as condições 
financeiras estão mais (ou menos) restritivas em relação a padrões 
históricos. 

Os pesos apresentados provêm de regressões capturando a 
capacidade de os componentes principais de cada grupo trazerem 
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informação sobre a variação futura do Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br). As regressões têm a taxa de variação em 

seis meses do IBC-Br como variável dependente. Como regressores, 
utilizam-se as primeiras componentes principais dos grupos, um 
intercepto e uma variável dummy para a crise global de 2008.  

A separação em grupos de variáveis permite interpretar melhor 
as fontes de movimentos no ICF. A convenção utilizada é a de 
crescimento no ICF significar condições financeiras mais restritivas. 

 

O Gráfico 1 apresenta o indicador diário proposto e a taxa de 
juros Selic efetiva, enquanto o Gráfico 2 mostra a decomposição do 
ICF mensal em termos de seus grupos de variáveis.  
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O ICF tende a acompanhar os principais movimentos da taxa 
básica de juros, mas também apresenta movimentos próprios. Por 
exemplo:  

• entre julho de 2015 e outubro de 2016, a taxa Selic ficou 
estável, mas o ICF cresceu de forma significativa em agosto e 
setembro de 2015 e reverteu entre fevereiro e abril de 2016, 
refletindo, em grande parte, os movimentos dos grupos Juros 
Brasil, Moedas e Risco;  
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• entre março de 2018 e julho de 2019, a taxa Selic permaneceu 
estável, mas o ICF teve rápida subida e reversão, refletindo, 
essencialmente, os movimentos dos grupos Juros Brasil, 
Moedas, Mercado de Capitais e Petróleo. 

O ICF atingiu seus mínimos históricos no início de 2020, 
constituindo-se em fator estimulante na economia. Esse 
comportamento refletiu basicamente:  

(i) a política monetária doméstica estimulante,  

(ii) o caráter acomodatício da política monetária nas principais 
economias (taxas de juros negativas, próximas de zero ou do 
seu mínimo histórico),  

(iii) o crescimento dos preços de ativos nos mercados de capitais e  

(iv) os baixos níveis de indicadores de risco.  

Evidentemente, o estresse nos mercados financeiros decorrente 
do novo coronavírus fez o ICF subir de forma significativa. 

 

O Gráfico 3 apresenta a evolução recente do ICF diário deste 
boxe e o ICF construído alternativamente sem incluir o grupo Moedas. 
Historicamente, medidas de risco ajudam a compreender flutuações 
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na taxa cambial, observando-se uma correlação positiva entre taxa de 
câmbio e risco em momentos de maior incerteza.  

Em 2019, entretanto, observou-se uma correlação invertida 
entre as duas variáveis, com redução das medidas de risco e 

depreciação cambial. Como resultado, o ICF sem Moedas apresenta 
condições mais favoráveis entre meados de 2019 e o fim da amostra. 

O ICF proposto apresenta diversas propriedades desejáveis em 
indicador financeiro como, por exemplo, parcimônia, tempestividade 
e inclusão de variáveis domésticas e externas. O número 
relativamente pequeno de grupos de variáveis componentes do ICF 
permite analisar e decompor a dinâmica do indicador em termos de 
seus grupos constituintes. 

A frequência diária do ICF permite acompanhar a evolução das 
condições financeiras em tempo real. É uma vantagem face a 
indicadores mensais, em contrapartida, utilizam séries geralmente 
divulgadas com defasagens no tempo. 

O ICF ressalta também a importância das condições financeiras 
externas, principalmente dos EUA, em relação às condições 
financeiras domésticas, para explicar a dinâmica dos preços de ativos 
domésticos. 

Ele pode ser usado como um indicador antecedente de 
atividade econômica. Nesse sentido, testes de causalidade de 
Granger não rejeitam a hipótese nula, aos níveis usuais de 
significância, de a dinâmica do ICF proposto anteceder, 
temporalmente, variações na taxa de crescimento real da economia 
brasileira, medida pelo IBC-Br mensal. Tal resultado pode ser 
corroborado por meio de exercícios econométricos de previsão da 
taxa de crescimento da atividade econômica. 

O ICF proposto pelo Banco Central do Brasil apresenta uma 
capacidade preditiva superior, e estatisticamente significativa, em 
relação aos demais modelos com indicadores financeiros alternativos. 

Em suma, o citado boxe aqui resumido propõe uma 
metodologia para a construção de um Indicador de Condições 
Financeiras diário para o Brasil. Tal indicador pode ser usado para 
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monitorar de modo tempestivo as condições financeiras da economia 
e como um indicador antecedente de atividade econômica. 

Fluxo Financeiro e Impulso de Crédito 

O Estudo Especial nº 110/2021 foi divulgado originalmente 
como boxe do Relatório de Inflação (setembro/2021) do Banco 
Central do Brasil. Resumo-o em seguida. 

Os programas e medidas emergenciais de crédito tiveram 
função primordial para manter o funcionamento do canal de crédito e 
auxiliaram diversas famílias e empresas a enfrentar os efeitos 
econômicos da pandemia da Covid-19. Uma parte das medidas 
permitiu a postergação de pagamentos das operações de crédito, 
promovendo alívio temporário para os devedores.  

Os efeitos dessas postergações, entretanto, não foram captados 
pelos dados de concessão, indicador tradicional de fluxo de crédito do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) para o setor não financeiro. Este 
estudo analisa o fluxo de recursos entre o setor não financeiro e o 
SFN, a partir da definição de uma proxy de pagamentos apurada com 
base na decomposição do saldo de crédito. 

Adverte: “as variáveis apresentadas neste estudo não são 
novas estatísticas de crédito, ou seja, informações construídas a 
partir de dados fornecidos diretamente pelas instituições financeiras. 
Tais variáveis são indicadores obtidos indiretamente a partir de 
informações de diferentes fontes e de hipóteses simplificadoras e 
foram construídas para o estudo em questão. Não há intenção de 
calcular essas séries de forma recorrente ou sistemática”. 

Os dados das concessões e do estoque de crédito são 
atualizados pelas Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgadas 
mensalmente. o saldo em moeda estrangeira, necessário para cálculo 
da atualização cambial, bem como os saldos baixados para prejuízos 
e informações para cálculo dos juros apropriados são extraídos do 
Sistema de Informações de Crédito (SCR). 

O saldo das operações de crédito varia em função das novas 
operações, das amortizações e de outros lançamentos. O saldo ao 
final do mês é formado pelo saldo do mês anterior, acrescido do valor 
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das novas concessões, dos juros apropriados no período e da 
atualização cambial dos contratos indexados à moeda estrangeira, e 
deduzido dos pagamentos efetuados e dos saldos baixados para 
prejuízo. 

Adicionalmente, extrai-se também o fluxo financeiro pela 
diferença entre as concessões e os pagamentos. Esse fluxo é 
interpretado como o volume líquido de recursos transferido às 
famílias e às empresas pelo sistema financeiro nacional. Não são 

considerados os recursos transferidos às famílias pela remuneração 
de seus ativos, mas apenas os recursos relacionados às operações de 
crédito. 

Com base nessa metodologia, observa-se um fluxo de recursos 
entre o SFN e os tomadores de crédito usualmente negativo, tendo 
em vista a remuneração dos serviços financeiros.  

A série de fluxo financeiro apurada a partir de janeiro de 2012 
mostrou aumento do fluxo de recursos em direção ao SFN de 2014 a 
2016, durante o ciclo recessivo da economia e em meio a um 
processo de desalavancagem (Gráfico 1), com retração nos valores 
de concessões e de pagamentos (Gráfico 2).  
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A partir de 2017, com a flexibilização da política monetária 
(baixa da taxa de juro básica) e a recuperação da atividade 
econômica, observa-se mudança da tendência, com a redução do 
fluxo de recursos para o SFN.  

No início da pandemia, em 2020, com a necessidade de 
financiamentos das empresas e os novos programas de crédito, o SFN 
fez aporte de recursos ao setor não financeiro ampliando as 
concessões e postergando pagamentos dos devedores, tornando o 
fluxo de recursos significativamente positivo. Nesse contexto, as 
concessões se recuperaram paulatinamente, enquanto os 
pagamentos permaneceram em nível contraído. 

No segmento de pessoas físicas é possível observar 
características próprias da carteira e movimentos conjunturais. No 
crédito livre (Gráfico 3), a diferença entre os níveis de concessões e 
pagamentos reflete o valor maior de taxa de juros observado nessas 
operações.  
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Durante a retração da economia em 2015 e 2016, essa 
diferença se ampliou, com o aumento da percepção de risco 
materializada no spread bancário. Posteriormente, o fluxo financeiro 
para o SFN diminuiu, com o fim da recessão e a mudança no ciclo da 
política monetária para viés baixista da Selic.  

No início da pandemia, em março de 2020, houve expressiva 
contração de concessões, com redução principalmente nas operações 
de cartão de crédito à vista e financiamentos de veículos, sugerindo a 
formação de poupança circunstancial e precaucional por parte das 
famílias. Nos últimos meses da série até julho de 2021, tanto 
concessões quanto pagamentos já retornaram ao nível pré-pandemia.  

No crédito direcionado (Gráfico 5), é possível observar o ciclo 
de expansão do crédito imobiliário – a principal linha de crédito do 
segmento direcionado a pessoas físicas, representando 70% do saldo 
da carteira em julho de 2021 –, entre 2011-2014, quando o volume 
de concessões foi significativamente maior do que o de pagamentos.  

Com a recessão de 2015-2016, houve desaceleração nas 
vendas de imóveis e nos financiamentos imobiliários. O mercado só 
mudou no segundo semestre de 2020, quando a queda na taxa 
básica de juros para o menor patamar da série impulsionou a 
contratação de novas operações. Pelo lado dos pagamentos, as 
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postergações de parte das parcelas diminuíram momentaneamente o 
volume de amortizações observado no primeiro ano da pandemia. 

 

As séries de concessões e pagamentos do crédito às pessoas 
jurídicas mostram, no segmento livre (Gráfico 4), a desaceleração ter 
ocorrido a partir de 2013.  

 

Diante da pandemia, as empresas demandaram grande volume 
de crédito em março de 2020 – em especial nas modalidades 
relacionadas às exportações, no desconto de recebíveis e em capital 
de giro de curto prazo – assim como renegociaram parte dos 
contratos existentes, o que atenuou os pagamentos. As séries do 
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crédito direcionado a PJ (Gráfico 6) mostram concessões e 
pagamentos mais elevados entre 2012 e 2014.  

 

Mas, enquanto as concessões desaceleraram durante a 
depressão (2015-2016), os pagamentos permaneceram elevados. 
Isso indica as empresas terem buscado reduzir seu endividamento 
junto ao SFN em processo de desalavancagem financeira.  

Na pandemia, o volume de novos financiamentos cresceu no 
segundo semestre de 2020, impulsionado pelos programas 
emergenciais de crédito a micro, pequenas e médias empresas. Os 
pagamentos diminuíram com as medidas de postergação das 
prestações. 

Para continuar a análise, define-se o impulso de crédito como a 
variação do fluxo financeiro. Este indicador foi originalmente 
apresentado como a segunda diferença do estoque de crédito 
normalizada pelo PIB. O indicador apresentado no estudo diferencia-
se por excluir da variação do saldo os efeitos não decorrentes dos 
fluxos de concessão e pagamento, ou seja, juros, variação cambial e 
baixas para prejuízo. 

Como o fluxo financeiro resume o comportamento das 

obrigações assumidas pelos demais setores da economia junto ao 
SFN, o impulso de crédito indica se há maior ou menor 
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disponibilidade de recursos para os agentes não financeiros em 
relação ao período anterior. 

De forma análoga ao exercício anterior, o crescimento do 
impulso de crédito em 2020 mostra parcela crescente de recursos 
líquidos do SFN ter sido destinada ao setor não financeiro durante a 
pandemia. Tanto o crescimento das concessões quanto a redução dos 
pagamentos contribuem para o impulso positivo em 12 meses 
(Gráfico 7). 

 

Ao decompor o impulso de crédito na variação do saldo de 
crédito, juros, câmbio e prejuízo, é possível identificar como essas 
variáveis impactam a sua evolução em determinados momentos do 
ciclo econômico. Embora a maior parte da variação do impulso seja 
explicada pela segunda diferença do saldo, as alterações nos demais 
componentes podem ser relevantes em momentos específicos 
(Gráfico 8).  
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De 2014 a 2016, o aumento das taxas de juros contribuiu para 
uma queda mais forte do impulso. A valorização do real, em 2016 e 
início de 2017, reduziu o valor dos contratos indexados em moeda 
estrangeira, facilitando o processo de desalavancagem.  

Esses exemplos mostram: a variação do saldo pode, por vezes, 
subestimar ou superestimar o impacto do crédito na liquidez do setor 
não financeiro. O fluxo financeiro e o impulso de crédito, da maneira 
construída nesse estudo, são medidas mais apropriadas para medir o 
alcance desse objetivo. 

No tocante à relação entre crédito e atividade econômica, 
observa-se que, na frequência trimestral, o impulso de crédito 
dessazonalizado e deflacionado pelo IPCA acompanha as oscilações 
da atividade econômica, medida pelo IBC-Br. Todavia, a correlação 
entre as variáveis não é tão expressiva (Gráfico 9). 



 76

 

Sob o ponto de vista de previsão de indicadores, testes de 
causalidade costumam apontar, para o Brasil, os indicadores de 
atividade ajudam a prever os de crédito em vez de ser o contrário, ou 
seja, não há oferta sem demanda por crédito. Embora isso não seja 
diferente com o impulso de crédito, as correlações observadas 
envolvendo esse indicador ainda podem contribuir para a análise da 
conjuntura econômica. 

Com dados em frequência mais baixa, usando indicadores 
acumulados em 12 meses, deflacionados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tanto as concessões quanto o 
impulso de crédito apresentaram boa aderência com o Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br) durante o 
recuo da atividade observado em 2015 e 2016 (Gráfico 10).  
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A partir de 2018 até a pandemia, entretanto, a recuperação 
econômica ocorreu de forma tímida, em linha com o indicador de 
impulso de crédito e contrastando com a evolução das concessões. 
Estas apresentaram crescimento expressivo.  

De março de2020 até o fim desse mesmo ano, a história 
contada pelo indicador de concessões não parece dimensionar 
adequadamente a importância das medidas creditícias adotadas para 
enfretamento da pandemia. 

Portanto, o impulso de crédito demonstrou aderência com a 
atividade semelhante às concessões na fase de contração do ciclo 
econômico de 2014 a 2016 e superior durante o período de 
recuperação, ao menos até fevereiro de 2020. Essa correlação 
positiva provavelmente reflete canais de causalidade tanto do crédito 
para a atividade econômica como no sentido oposto em processo de 
retroalimentação.  

A partir de março de 2020 ocorreu uma mudança brusca de 
patamar do impulso de crédito, justamente em momento de 
contração da atividade econômica. Caracterizou uma correlação 
negativa entre as variáveis.  

Em um primeiro momento, esse fato pode ter sido um reflexo 
da considerável ação dos agentes econômicos sem restrições 
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relevantes de acesso a crédito, em particular empresas de maior 
porte. Elas buscaram fontes de financiamento por motivos 
precaucionais diante da elevada incerteza trazida pela pandemia.  

A partir de julho de 2020, os programas de crédito 
emergenciais, política de crédito de caráter fortemente anticíclico, 
contribuíram para o aumento do impulso do crédito e, 
consequentemente, para o funcionamento do canal de causalidade no 
sentido do crédito em direção à atividade econômica. Esse 
movimento, desde março de 2020 até março de 2021, contrasta com 
o verificado na crise anterior, quando houve um comportamento pró-
cíclico das variáveis de crédito. 

Controle da Demanda Agregada X Renda Nacional Disponível 
Bruta das Famílias (RNDBF) 

A Nota Técnica do Banco Central do Brasil nº 55 apresenta a 
definição e a metodologia de cálculo da estimativa mensal da Renda 
Nacional Disponível Bruta das Famílias (RNDBF) realizada pelo Banco 
Central do Brasil (BCB). Essa nova medida de renda das famílias 
aprimora e substitui a medida da Massa Salarial Ampliada Disponível 
(MSAD) calculada pelo BCB, aproximando-a do conceito utilizado no 
Sistema de Contas Nacionais (SCN).  

A estimação de uma medida mensal da renda disponível das 
famílias em frequência e tempestividade maiores face às dos dados 
oficiais é importante para o acompanhamento da conjuntura 
econômica, particularmente do potencial de consumo e de poupança 
das famílias. Dela pode se derivar medidas relativas, como os graus 
de endividamento e de comprometimento da renda com o pagamento 
de dívidas.  

Atualmente, a RNDBF é disponibilizada em frequência anual no 
SCN pelo IBGE, com o valor do ano t sendo conhecido no segundo 
semestre do ano t+2.bA metodologia proposta utiliza séries auxiliares 
como guias para a mensalização e impõe essa estimativa coincidir 
com os dados anuais divulgados no SCN, quando estes já estão 
disponíveis.  

Significa um aprimoramento em relação à metodologia da 
MSAD. A MSAD subestima a RNDBF tanto por escopo – alguns 
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componentes da RNDBF não estão contemplados na MSAD, tais como 
saques do FGTS e do PIS/Pasep, auxílio emergencial, excedente 
operacional bruto (aluguel), entre outros – quanto porque a 
metodologia de cálculo faz a adição algébrica dos valores nominais 
das proxies mensais e algumas dessas proxies subestimam os 
respectivos componentes da renda.  

Como será visto adiante, a metodologia da nova estimativa de 
renda proposta avança nesse aspecto em relação à MSAD ao 
considerar a variação percentual anual das proxies e aplicá-las aos 
valores nominais anuais da RNDBF obtidos no SCN.  

Além disso, a nova metodologia também facilita a inclusão no 
cálculo de recursos recebidos extraordinariamente e avaliações de 
seus impactos na renda das famílias. Exemplos de rendas 

extraordinárias são o saque emergencial do FGTS em 2019 e o auxílio 
emergencial em 2020 e 2021. Como a MSAD subestima a RNDBF, a 
adição algébrica dessas rendas extraordinárias na MSAD tenderia a 
superestimar sua importância relativa no rendimento das famílias. 

A Nota 55 do BCB descreve o conceito da RNDBF e o método 
adotado na estimação mensal e apresenta as séries históricas 
resultantes. As séries da RNDBF passaram a ser publicadas no 
Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) – séries de código 
29023 até 29038 – do Banco Central do Brasil. 

Para entender o grau de controle possível do componente 
Consumo Familiar, dentre os outros componentes da Demanda Final 
impactados pelo mecanismo de transmissão da política de juros, vale 
fazer também o exame das séries temporais referentes à Inclusão 
Financeira, por exemplo, saldos de depósitos à vista (25133) e de 
faixas de depósitos de poupança (25135 a 25145), número de 
cartões em códigos de 25146 a 24149 no SGS. 

Conceitualmente, a RNDBF corresponde à renda total das 
famílias. Inclui os rendimentos obtidos pelo uso de fatores de 
produção (trabalho e capital) e as transferências recebidas 
descontados das transferências pagas, como impostos e contribuições 
sociais. Essa medida expressa a renda agregada das famílias 
disponível para consumo final e poupança. 
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Conceitualmente, a Renda Nacional Bruta (RNB) de um país, 
em determinado período, é igual ao Produto Interno Bruto (PIB) 
menos a Renda Líquida Enviada Ao Exterior (remunerações e rendas 
de propriedade). Para se chegar à Renda Nacional Disponível Bruta 
(RNDB), deduz-se o montante referente a outras transferências 
correntes líquidas enviadas ao exterior. A estimativa apresentada 
pelo. Banco Central se refere apenas à parcela da RNDB destinada às 
famílias. 

As Contas Econômicas Integradas (CEI) do SCN são o núcleo 
central do SCN. São desagregadas em contas dos cinco setores 
institucionais nos quais a economia interna do país está dividida e do 
resto do mundo.  

Os setores institucionais são classificados em Empresas não 
financeiras, Empresas financeiras, Governo geral, Famílias e 
Instituições sem fins de lucro a serviço das famílias. Todos sofrem o 
impacto do mecanismo de transmissão da política de juros – e 
reagem. 

Mais especificamente, a RNDBF soma as seguintes parcelas de 
rendas das famílias, obtidas nas CEI: 

a) remuneração do trabalho, incluindo os salários dos empregados 
e o rendimento misto bruto, equivalente ao rendimento obtido 
pelos empregadores e pelos trabalhadores por conta própria e 
são parcelas de renda não especificadas como rendimento 
exclusivo do trabalho ou do capital; 

b) excedente operacional bruto, para o setor institucional famílias 
corresponde principalmente às rendas de aluguéis efetivo e 
imputado – nas Contas Nacionais, para as famílias moradoras 
em imóveis próprios é feita uma estimativa do valor do aluguel 
caso essas famílias o pagassem, se o imóvel habitado fosse 
alugado, e esse valor é imputado como renda dessas famílias 
em evidente dupla-contagem, porque o custo de oportunidade 
já foi aproveitado em outro destino; 

c) rendas de propriedade: incluem juros líquidos recebidos, rendas 
distribuídas das empresas para as famílias e rendas de 
investimentos, menos as rendas pagas pelo uso de recursos 
naturais – para as famílias, são negativas, pois compreende os 
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pagamentos feitos pelo uso de recursos naturais, propriedades 
do governo [?!], assim, ela é deduzida da renda de propriedade 
das famílias; e 

d) benefícios sociais: englobam benefícios de seguridade social, 
outros benefícios de seguro social e benefícios de assistência 
social. 

Desse total, são deduzidas as transferências das famílias para 
os demais setores institucionais e para o exterior: 

a) impostos sobre renda e patrimônio; 

b) contribuições sociais efetivas das famílias; e 

c) outras transferências correntes líquidas realizadas pelas 
famílias. 

O Banco Central do Brasil também passou a divulgar uma 
medida restrita da RNDBF, excluindo o excedente operacional bruto e 
as rendas de propriedade das famílias. Conceitualmente, é mais 
próxima da MSAD.  

Os componentes excluídos são parcelas de renda em teoria 
menos correlacionadas com o ciclo econômico ou não tipicamente 
destinadas ao consumo imediato. Além disso, alguns desses 
componentes são de mensuração difícil com dados de alta frequência.  

A Tabela 1 resume a estrutura da RNDBF e da RNDBF restrita e 
o Gráfico 1 compara os valores anuais da MSAD com os da RNDBF e 
da RNDBF restrita divulgados nas CEI. A estrutura apresentada na 

Tabela 1 difere da que aparece nas CEI por motivos didáticos. 
Metodologicamente, os benefícios sociais são considerados 
“transferências correntes” recebidas pelas famílias. 
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A seguir são descritos os indicadores usados como guias para 
realizar a mensalização de cada componente da RNDBF. Esse 
conjunto de guias poderá ser modificado ao longo do tempo se forem 
identificadas proxies mais adequadas. 

a)  Remuneração do trabalho: utilizaram-se as massas de 
rendimentos efetiva nominal do trabalho da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e da 
Pesquisa Mensal do Emprego (PME), ambas do IBGE. 

b)  Excedente operacional bruto das famílias (renda de aluguel): o 
indicador escolhido foi a série trimestral nominal de atividades 
imobiliárias das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE. Como se 

trata de uma série trimestral, primeiro essa série é mensalizada 
pelo próprio algoritmo de Denton-Cholette e a série mensal 
resultante é então usada como proxy para mensalizar a renda 
de aluguel das famílias. 

c)  Rendas de propriedade: dada a dificuldade na obtenção de 
indicadores de alta frequência para os componentes desse 
grupo de renda, foi usada a série do PIB mensal nominal, 
calculada pelo Banco Central do Brasil (código 4380 no SGS), 
como indicador auxiliar para mensalizar a série agregada de 
rendas de propriedade das famílias. 

Gráfico 1 – RNDBF e MSAD
Tabela 2 - RNDBF e MSAD
Nominais  R$ bilhões  R$ bilhões  R$ bilhões 2004=100 Em % Em % Em %

Ano RNDBF 
RNDBF 
restrita MSAD RNDBF - IBF RNDBF 

RNDBF 
restrita MSAD

2004 1.277 964 822 100 100% 75% 64%
2005 1.407 1.069 922 110 100% 76% 66%
2006 1.546 1.192 1.019 121 100% 77% 66%
2007 1.738 1.348 1.120 136 100% 78% 64%
2008 1.969 1.528 1.268 154 100% 78% 64%
2009 2.202 1.712 1.406 173 100% 78% 64%
2010 2.492 1.895 1.581 195 100% 76% 63%
2011 2.829 2.155 1.769 222 100% 76% 63%
2012 3.161 2.402 1.967 248 100% 76% 62%
2013 3.550 2.725 2.177 278 100% 77% 61%
2014 3.898 3.000 2.420 305 100% 77% 62%
2015 4.148 3.142 2.658 325 100% 76% 64%
2016 4.404 3.397 2.894 345 100% 77% 66%
2017 4.704 3.662 3.084 368 100% 78% 66%
2018 4.918 3.784 3.221 385 100% 77% 65%
2019 5.236 4.002 3.419 410 100% 76% 65%

Fonte: Banco Central do Brasil - Relatório da Inflação - dez 2021 - Boxe 2: RNDBF
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d)  Benefícios sociais: 

i.  para os benefícios de seguridade social, usou-se como proxy a 
soma dos valores nominais mensais dos benefícios 
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social e do 
abono salarial e seguro-desemprego, disponíveis no Resultado 
do Tesouro Nacional, publicado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (RTN/STN); 

ii.  para os outros benefícios de seguro social, o indicador mensal 
corresponde à soma dos valores nominais mensais dos 
benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas civis e 
militares pagos pela União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, dos pagamentos de benefícios das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC), obtidos no Informe 
Estatístico Trimestral da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), e dos saques mensais 
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
divulgados pela Caixa Econômica Federal (CEF); e 

iii.  para a parcela referente aos benefícios de assistência social, o 
indicador mensal usado foi a soma dos valores mensais 
nominais do Programa Bolsa Família (PBF), obtidos no portal 
SIGA Brasil, do Senado Federal, e dos Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC), disponível no RTN/STN. 

e)  Transferências correntes das famílias: 

i.  para os impostos sobre renda e patrimônio, a proxy mensal é 
obtida por meio da soma dos valores anuais dos impostos sobre 
renda, lucros e ganhos de capital e dos impostos sobre a 

propriedade, divulgados no Boletim de Estatísticas Fiscais do 
Governo Geral (BEFGG) publicado pela STN, ponderada pela 
participação das famílias no total de impostos sobre a renda e 
patrimônio nas CEI de cada ano. 

A série anual resultante é mensalizada usando-se a soma das 
séries mensais do imposto de renda pago pela pessoa física 
(IRPF) e do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos 
do trabalho (IRRF-RT). 
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ii.  para as contribuições sociais, usou-se como guia a série em 
valor nominal mensal da arrecadação líquida para o Regime 
Geral de Previdência Social, divulgada no RTN/STN, ponderada 
em cada ano pela fração das contribuições sociais efetivas das 
famílias no somatório das contribuições sociais efetivas de 
empregadores e das famílias obtidas nas CEI. Nos anos em que 
as CEI ainda não estão disponíveis, repete-se a fração do ano 
anterior. 

iii.  para as outras transferências correntes, também foi usada, 
como indicador auxiliar, a série do PIB mensal nominal, dada a 
dificuldade de obtenção de indicadores de alta frequência 
correlacionados com essa parcela da renda das famílias. 

Os cálculos das séries mensalizadas da RNDBF e de seus 
componentes consideram o mês inicial de janeiro de 2003 e 
terminam em dezembro de cada ano em curso ou do ano seguinte. A 
extensão da amostra até o final do ano corrente ou do ano seguinte 
visa amenizar a volatilidade característica do método nos meses 
finais da janela de estimação (FMI, 2017). Adicionalmente, a cada 
nova estimação, com a inclusão de novos dados, os valores 
estimados das séries podem sofrer revisões substanciais. 

As séries da RNDBF serão divulgadas no Sistema Gerenciador 
de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, 
compreendendo o período inicial de março de 2003 até o mês do 
último resultado divulgado da PNAD Contínua. Serão publicadas 
mensalmente as seguintes séries, em médias móveis de três meses: 

a)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias, em valores 
correntes (código 29023). 

b)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias restrita, em 
valores correntes (código 29024). 

c)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias, em valores 
constantes, deflacionada pelo IPCA referente ao mês do último 
resultado da PNAD Contínua (código 29025). 

d)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias restrita, em 
valores constantes, deflacionada pelo IPCA referente ao mês do 
último resultado da PNAD Contínua (código 29026). 
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e)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias, em valores 
constantes, deflacionada pelo IPCA referente ao mês do último 
resultado da PNAD Contínua, com ajuste sazonal (código 
29027). 

f)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias restrita, em 
valores constantes, deflacionada pelo IPCA referente ao mês do 
último resultado da PNAD Contínua, com ajuste sazonal (código 
29028). 

Adicionalmente, serão publicadas mensalmente as séries: 

a)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias, em valores 
correntes, acumulada em doze meses (código 29029). 

b)  Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias restrita, em 
valores correntes, acumulada em doze meses (código 29030). 

Para fins de comparação, as séries da MSAD continuarão sendo 
atualizadas no SGS até seis meses a partir da primeira publicação da 
RNDBF. 

O Gráfico 2 compara as séries reais com ajuste sazonal da 
RNDBF, da RNDBF restrita e da MSAD. 

 

A Tabela 2 apresenta a variação real da renda das famílias e de 
seus componentes nos anos de 2017 a 2021, período quando as 
famílias tiveram acesso a diversos rendimentos extraordinários. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

se
t-

20
03

ju
l-2

00
4

m
ai

-2
00

5
m

ar
-2

00
6

ja
n-

20
07

no
v-

20
07

se
t-

20
08

ju
l-2

00
9

m
ai

-2
01

0
m

ar
-2

01
1

ja
n-

20
12

no
v-

20
12

se
t-

20
13

ju
l-2

01
4

m
ai

-2
01

5
m

ar
-2

01
6

ja
n-

20
17

no
v-

20
17

se
t-

20
18

ju
l-2

01
9

m
ai

-2
02

0
m

ar
-2

02
1

Gráfico 2 – RNDBF, Restrita e MSAD
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Exemplos desses recursos são o saque dos recursos das contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2017, 
o saque imediato do FGTS em 2019 e o auxílio emergencial em 2020 
e 2021.  

Esses recursos não foram computados na MSAD, dadas as 
limitações impostas por sua metodologia. O ano de 2020 ilustra a 
importância dos aprimoramentos na estimativa mensal da RNDBF: 
enquanto a MSAD mostrou uma queda da renda, influenciada pelo 
forte recuo da remuneração do trabalho diante da pandemia, a 
estimativa da RNDBF sugere crescimento da renda das famílias, com 
as perdas da remuneração do trabalho sendo compensadas, 
principalmente, pelos recursos do auxílio emergencial (incluídos entre 
os benefícios de assistência social). 

 

Os G rá f i c o s 3 e 4 comparam as e s t a t í s t i c a s de 
comprometimento de renda e de endividamento das famílias, 
divulgadas pelo Banco Central, calculadas com a RNDBF, RNDBF 
restrita e MSAD. A partir da divulgação deste mês, os indicadores de 

endividamento e comprometimento de renda das famílias com o 
Sistema Financeiro Nacional passarão a ser calculados usando a 
RNDBF restrita no denominador.  

Tabela 2 – RNDBF e MSAD
Variação % real acumulada no ano, deflacionada pelo IPCA

 Discriminação  Peso 2019  2017  2018  2019  2020  2021
  (% RNDBF)  Até set.

 Remuneração do trabalho 60,3 0,2 1,4 1,3 -8,9 3,1
 Excedente operacional bruto (renda de aluguel) 10,8 2,2 1,6 1,5 2,9 -0,8
 Rendas de propriedade 12,8 -2,0 8,0 8,1 -2,1 9,3
 Benefícios sociais 27,0 9,6 -2,0 5,2 22,5 -18,9
    Benefícios de seguridade social 13,2 5,3 0,6 2,6 2,9 -2,8
    Outros benefícios de seguro social 11,9 16,2 -5,3 8,6 -3,4 -5,0
    Benefícios de assistência social 1,9 1,9 1,0 3,0 327,7 -64,2
 Transferências correntes das famílias -10,9 -6,0 5,4 6,1 -9,0 13,6
    Impostos sobre renda e patrimônio -5,4 1,3 10,7 8,2 -13,2 15,9
    Contribuições sociais -4,8 -9,8 1,4 14,4 -5,3 11,6
    Outras transferências correntes -0,7 -17,0 -0,8 -33,6 -2,2 10,7
 
 RNDBF 100,0 3,3 0,8 2,6 1,7 -4,8
 RNDBF restrita 76,4 4,2 -0,3 1,9 2,2 -7,6
 MSAD 65,4 3,2 0,9 2,5 -6,8 -0,6
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As novas medidas de renda, por minimizarem o problema de 
subestimação, ocorrida com a MSAD, diminuem o nível dos 
indicadores de comprometimento de renda com o serviço da dívida e 
de grau de endividamento das famílias com o Sistema Financeiro 
Nacional. Adicionalmente, apesar de não terem alterado 
consideravelmente a dinâmica de longo prazo dessas estatísticas, 
resultaram em comportamentos distintos para elas em alguns 
períodos. 
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Por exemplo, as medidas de comprometimento de renda e de 
endividamento obtidas a partir da RNDBF ou da RNDBF restrita 
mostram recuos mais acentuados em 2020, decorrentes, 
principalmente, das transferências extraordinárias às famílias 
ocorridas neste ano e não contempladas na MSAD. Observa-se 
também, no período mais recente, um aumento no grau de 
endividamento menor em vez daquele sugerido com o uso da MSAD. 
Mesmo assim, trata-se de nível recorde da série. 

Outra aplicação dos dados de maior frequência da RNDBF é a 
estimação da poupança das famílias no período recente, quando os 
dados das Contas Nacionais anuais ainda não estão disponíveis. O 
Gráfico 5 apresenta a taxa de poupança das famílias em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) e à RNDBF calculada pelo Banco Central.  

 

 

Taxa de poupança das famílias

Trimestre % do PIB 
% da 

RNDBF

Média 67 Tri. 4,73% 7,03%
mar-2020 5,79 8,16
jun-2020 24,55 29,44
set-2020 10,94 14,67
dez-2020 5,18 7,62
mar-2021 4,74 7,23
jun-2021 8,50 12,55
set-2021 4,28 6,57
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Para cada trimestre, o valor da poupança das famílias foi 
estimado como a diferença, em valores nominais, entre a RNDBF e o 
consumo das famílias, divulgado nas Contas Nacionais Trimestrais 
(CNT) pelo IBGE. Como o consumo das famílias nas CNT inclui o 
consumo das instituições sem fim lucrativo a serviço das famílias, a 
taxa de poupança resultante é menor da obtida com dados das 
Contas Nacionais Anuais.  

A estimativa mostra a taxa de poupança das famílias ter ficado 
relativamente estável entre 2003 e o início de 2020. O pico da taxa 
de poupança no segundo trimestre de 2020 evidencia os efeitos das 

transferências extraordinárias de renda do governo para as famílias e 
da redução do consumo no período de maior distanciamento social na 
pandemia. 

Em síntese, a nova estimativa mensal de renda das famílias 
apresentada neste boxe aperfeiçoa a metodologia da MSAD em 
aspectos relevantes para a análise da conjuntura econômica. 
Entretanto, é importante ressaltar, diante da limitação dos dados de 
alta frequência, essa medida é uma aproximação imperfeita e não 
substitui a RNDBF efetivamente calculada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  

O propósito dessa estimativa mensal é auxiliar o exercício de 
análise da conjuntura econômica de forma mais tempestiva. O dado 
divulgado pelo IBGE é a informação mais precisa existente para a 
variável em questão e a estimativa aqui apresentada está sujeita a 
revisões significativas. 

Repasse de Preços do Produtor para o Consumidor 

O Estudo Especial nº 111/2021, Repasse de custos na indústria 
de transformação e do produtor para o consumidor, divulgado 
originalmente como boxe do Relatório de Inflação (setembro/2021) 
do Banco Central do Brasil diagnosticava a pressão sobre os preços 
de bens industriais ao consumidor estar persistente. Para avaliar em 
qual medida essa persistência está associada a movimentos de 
custos, esse estudo atualiza dois boxes anteriores: “Dinâmica 
Recente do IPA e relação com o IPCA”, publicado em setembro de 
2020, e “Repasse de custos na indústria da transformação”, publicado 
no Relatório de Inflação (RI) de março de 2021. 
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Em resumo, esta atualização mostra a persistência da alta dos 
preços dos produtos industriais ao consumidor estar ligada à 
continuidade da elevação expressiva dos preços na fábrica. Por sua 
vez, refletem forte repasse de custos de insumos. 

A comparação direta entre o Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) é prejudicada pelas diferenças relevantes de composição das 
cestas de produtos dos dois índices. Para proceder com comparações 
de produtos mais similares, constrói-se primeiramente uma 
correspondência entre componentes do IPA e do IPCA, para só então 
comparar as agregações relevantes. Detalhes sobre o exercício 
podem ser obtidos no boxe original de setembro de 2020. 

O IPCA e o IPA correspondentes mostram descolamento grande 
e persistente, no sentido de a variação de preços ao consumidor ser 
menor daquela predita considerando a relação observada na série 
histórica (Gráfico 1).  

 

Quando o estudo original foi publicado, usando dados até 
agosto de 2020, esse descolamento se manifestava de forma menos 
intensa. Além disso, apesar de já existir algum distanciamento inicial 
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entre os preços industriais no IPA e no IPCA, a maior discrepância 
nos meses finais daquela amostra vinha dos preços administrados, 
em particular combustíveis. Tal discrepância estava associada a um 
coeficiente de repasse inferior a um e tinha ocorrido na direção 
oposta nos meses anteriores. 

Após um ano a mais de dados na amostra, a análise da 
desagregação em termos de alimentos, bens industriais e preços 
administrados (Gráficos 2, 3 e 4) revela o maior e mais persistente 
descolamento tem ocorrido para preços dos bens industriais, segundo 

comparação feita relativizando as diferenças pelas respectivas escalas 
das séries. Em termos absolutos, discrepâncias maiores na ponta são 
observadas em alimentos e preços administrados.  
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Essa evidência aparece não somente nas séries de tempo do 
IPA e do IPCA correspondentes para o segmento industrial (Gráfico 
3), mas também na correlação entre as duas séries. O coeficiente de 
correlação linear simples entre as duas variáveis é inferior a um, 

entre outros motivos, porque o custo do produto adquirido do 
produtor é uma fração do preço do produto final.  

Mesmo levando em conta isso, observa-se descolamento. Os 
pontos a partir de março de 2020 até agosto de 2021 se concentram 
abaixo da reta de regressão extraída de outubro de 1999 a fevereiro 
de 2020. 

O substancial descolamento observado seria um fator adicional 
a pressionar preços de bens industriais nos meses seguintes. Isto 
porque o repasse não teria ainda ocorrido como esperado. Contudo o 
melhor ajuste entre essas variáveis é contemporâneo. 

Nesse sentido, parece mais provável o descolamento refletir 
outros fatores e não a defasagem de repasse. Um deles é o fato de 

que o exercício não fornece uma correspondência perfeita de 
produtos no IPA e no IPCA.  

No fim do boxe original, conjecturava-se: o elevado grau de 
ociosidade da economia poderia contribuir para um repasse menor 
face ao usual. Desde então o hiato do produto tem se mantido 
negativo, apoiando essa hipótese. 

O exercício trata do repasse de preços de um bem final, da 
porta da fábrica para o consumidor. Interessa também entender 
como se dão os repasses nos elos anteriores da cadeia, em especial, 
considerando ter havido no período recente marcante elevação nos 
preços de commodities e outros insumos industriais. 

O exercício consiste na construção de proxies de custos com 
insumos na indústria de transformação. Eles são comparadas com os 
preços dos produtos industriais. Detalhes sobre a construção dos 
índices podem ser obtidos no boxe original de março de 2021. 

Os custos com aquisição de insumos continuaram em alta 
expressiva, desde dezembro de 2020, último valor disponível no 
estudo original (Gráficos 9 e 10).  
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Os preços dos produtos industriais subiram de forma 
concomitante e em igual intensidade. É comum o movimento das 
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séries ser coincidente no tempo ou ter defasagem curta, mas em 
geral os preços têm variações com amplitudes menores se 
comparadas com as dos custos. Nesse sentido, pode-se argumentar: 
o repasse dos custos dos insumos para os preços pagos ao produtor 
industrial continuou se revelando mais forte face ao usual. 

A intensidade maior face à habitual do repasse de custos com 
insumos para os preços se tornou ainda mais disseminada entre as 
atividades. Considerando variações interanuais, em agosto de 2021, 
58% das atividades tiveram variação de preços excedentes ao valor 
esperado, dada a variação de custos, em dois desvios-padrão. 
Considerando variações trimestrais, o percentual foi de 50% no 
mesmo mês. 

O boxe original avaliou o tempo de repasse e concluiu ser 
tipicamente rápido. A conclusão do estudo foi: “salvo novas altas nos 
preços de commodities e na taxa de câmbio, a pressão dos custos de 
insumos sobre os preços ao produtor de bens industriais tende a 
arrefecer nos próximos trimestres”.  

Entre dezembro de 2020 e agosto de 2021 houve aumento de 
33,7% do Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) (33,1% em 
dólares). Isso contribuiu para a pressão sobre os preços se manter 
presente. 

Porém, outros fatores podem ter influenciado os preços 
industriais, tanto ao produtor como ao consumidor, desde então. Dois 
deles são explorados em boxes publicados no Relatório de Inflação de 
setembro de 2021.  

Primeiramente, a escassez de matérias-primas se tornou um 
fator limitativo relevante para vários segmentos da indústria de 
transformação a partir do último trimestre de 2020. Adicionalmente, 
a recuperação econômica em 2020 e 2021 foi mais forte face à 
esperada no fim de 2020, como confirmam as projeções de 
crescimento da época e as atuais, e mais concentrada no consumo de 
bens em vez de serviços.  

Os dois fenômenos – não exclusivamente brasileiros, mas 
ocorridos em escala global – podem estar relacionados. A escassez de 
matérias-primas industriais não decorre somente de restrições de 
oferta causadas por medidas compulsórias de distanciamento social, 
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mas também deriva de um redirecionamento do consumo de serviços 
para o de bens. 

Hábitos de Uso de Cartões de Crédito no Brasil 

A elasticidade indica a reação de compradores e vendedores em 
resposta às mudanças de preço. 

Entender o conceito de elasticidade econômica é relevante na 
hora de tomar decisões referente ao preço do produto. Não basta 
somente conhecer as leis da oferta e demanda para entendimento de 
o funcionamento de um mercado pressuposto competitivo. 

Conhecendo a elasticidade do produto vendido, saberá se suas 
vendas serão muito ou pouco afetadas por uma política monetária 
restritiva, seja pela elevação do custo do crédito ao consumidor, seja 
pelo maior custo de oportunidade de gastar dinheiro em vez de 
aplicar. 

São três tipos de elasticidade para entender o comportamento 
do consumidor. 

O primeiro é a elasticidade-preço da demanda, responsável por 
medir a reação dos consumidores frente a uma mudança no preço de 
uma determinada mercadoria. Os bens e serviços podem ser 
classificados como: 

• elásticos: muito sensíveis as alterações de preço, geralmente 
não muito essenciais, ou seja, bens supérfluos. 

• inelásticos: aqueles cujo consumidor não altera tanto a 
quantidade comprada em caso de uma mudança em seu preço 
por ser um bem essencial e com poucos substitutos. 

Quando um produto tem poucos substitutos, como o sal de 
cozinha, não se compra muito menos caso o preço se alterar, afinal, 
os consumidores não têm como substituí-lo facilmente. Caso o 
produto tenha muitos substitutos, os consumidores trocam para o 
concorrente quando o preço dele se eleva. 
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Quanto mais essencial um bem, menos sensível será sua 
demanda, caso seu preço se altere. A essencialidade do bem é 
examinada na avaliação se ele é ou não supérfluo. 

Quanto maior for a renda gasta em determinado produto, mais 
elástica é a queda de sua demanda caso o preço se modifique. Já 
produtos baratos podem ser considerados inelásticos, pois mesmo 
caso o preço suba, razoavelmente, o efeito sobre a decisão do 
consumidor em comprar menos deles será baixo, pois ele não onera o 
orçamento do consumidor de maneira expressiva. 

A elasticidade-preço da demanda cruzada é responsável por 
medir a variação percentual na quantidade demandada por um bem 
dado uma variação percentual no preço de outro produto. De acordo 
com esse critério, os bens podem ser classificados como: 

• bens substitutos: o aumento do preço de um produto gera um 
aumento da demanda de seu concorrente, por exemplo, decisão 
de consumir manteiga ou margarina. 

• bens complementares: caso um aumento nas vendas de fizer 
crescer também as vendas de outros. 

A elasticidade-renda da demanda mede a mudança da 
quantidade do comprado pelo consumidor caso a sua renda seja 
alterada. Nesse caso, há dois tipos de bens: 

• bem normal: quando a demanda por um produto aumenta à 
medida caso a renda seja maior. 

• bem inferior: a demanda do bem irá se reduzir se houver um 
aumento na renda do consumidor. 

Esses conceitos são relevantes para analisar a elasticidade da 
demanda dos consumidores brasileiros em um processo inflacionário 
combatido por elevação da taxa de juro básica. Ela aumenta o custo 
do crédito e o custo de oportunidade. 

É necessário levar em consideração a forma como uma 
modificação no preço de certos produtos ou serviços irá alterar a 
demanda. Por exemplo, aumento de preços de alimentos, energia 
elétrica, gás de botijão e gasolina provoca reação distinta da 
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motivada por elevação de preços de automóveis, eletrodomésticos ou 
serviços estéticos. 

Uma melhor precificação dos seus produtos/serviços e repensar 
o uso da política de juros no combate à elevação de preços deles 
depende um estudo do mercado de forma mais fundamentada. Exige 
maior entendimento do comportamento do consumidor.  

O percentual de famílias com dívidas a vencer (cheque pré-
datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa) 
alcançou 77,7% em abril de 2022, o maior nível desde janeiro de 
2010, início da série histórica da Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (PEIC). Há um ano, a proporção de 
endividados era de 67,5%, 10,2 pontos percentuais abaixo. 

A inflação alta, persistente e disseminada (IPCA em 11,3% ao 
ano naquele mês), e a taxa de desocupação (10,5% da PEA) mantêm 
elevadas as necessidades de crédito para recomposição da renda. As 
famílias encontram nos recursos de terceiros uma saída para manter 
seu nível de consumo. Pior, usam e abusam de um instrumento 
emergencial – cartões de crédito – com juros elevadíssimos (350% 
aa). 

O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso bateu 
um novo recorde, atingindo 28,6% do total de famílias, 4,3 pontos 
percentuais acima do apurado em abril de 2021, mostrando 
significativa piora na evolução no ano corrente. O cartão de crédito 
segue como o tipo de dívida mais procurado pelos consumidores em 
geral (88,8%), mesmo sendo a modalidade com os custos mais 
elevados. 

O indicador de inadimplência está ainda 4,4 pontos acima do 
apurado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. A parcela das 
famílias sem ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso 
e a permanecer inadimplentes atingiu 10,9% do total. 

Na faixa de até dez salários-mínimos, a proporção de 
inadimplentes situou-se no maior nível histórico, 31,9%. No grupo 
com renda superior a essa faixa, o percentual aumentou e alcançou 
13,5% de famílias, o maior percentual desde abril de 2016. 



 100

O endividamento no cartão de crédito apresentou aumento em 
abril de 2022, 7,9 pontos percentuais comparativamente a abril de 
2021. A proporção de endividados no cartão ganhou recente 
destaque entre as famílias com renda mais elevada: o percentual 
alcançou surpreendentes 91,6%, aumentando 9,7 p.p. em 12 meses. 
A retomada do consumo por esse grupo, especialmente de serviços, 
frente a preços reajustados para repasses de custos e recuperação do 
pico prévio de renda, ajuda a explicar os maiores gastos no cartão 
por esses consumidores. 

Com a alta da inflação elevando muitos os preços no varejo, o 
endividamento nos carnês de loja, a segunda principal modalidade de 
dívida da PEIC (18,2%), vem desacelerando desde janeiro deste ano. 
Entretanto, para renda familiar mensal acima de dez salários-
mínimos a segunda maior modalidade é financiamento de carro 
(20,4%), depois carnês (18%) e financiamento de casa (15,7%). 
Entre os mais pobres, são mais baixos, respectivamente, carros 9,2% 
e casas 6,7%. 

Nas operações de crédito com recursos livres, realizadas com 
pessoas físicas, as taxas de juros atingiram 48,1% a.a. (+ 8,0 p.p. 
em doze meses) em fevereiro de 2022, segundo o BCB. O 
endividamento encerrou o primeiro quadrimestre do ano na maior 
proporção história e apontando tendência de alta. 

O extrato bancário reflete mais fielmente quem cada um é, em 
vez de testes de personalidade, revelando as motivações da pessoa e 
seus pontos fracos. O dinheiro fala de cada qual. A forma de usá-lo 
revela se é reflexivo ou impulsivo. 

Na população brasileira, há seis perfis financeiros típicos, 
segundo pesquisa do Google, realizada em fevereiro de 2022:  

1. “batalhadores” (dinheiro é para ganhar) são 26,3% (41 
milhões); 

2. “endividados” (dinheiro é para pagar) têm a mesma dimensão: 
26,3% (41 milhões); 

3. “céticos” (dinheiro é para evitar) são 21,2% (33 milhões); 

4. “materialistas” (dinheiro é para gastar) são 15,2% (24 
milhões); 
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5. “planejadores” (dinheiro é para multiplicar) são 6,1% (9,5 
milhões); 

6. “poupadores” (dinheiro é para guardar) são 5,1% (8 milhões). 

Os três primeiros perfis são encontrados em quase ¾ da 
população. No entanto, todos os perfis, exceto “planejador” (36%), 
têm de 72% a 80% de suas pessoas na faixa renda até R$ 2.000. 
Acima de R$ 5.000 (faixa dos 10% mais ricos na sociedade 
brasileira), encontram-se 17% dos “planejadores” e apenas de 1% a 
5% das pessoas dos demais perfis.  

“Planejador” se destaca pelo valor médio do patrimônio 
investido (R$ 53.600): 100% das pessoas com esse perfil têm 
dinheiro investido. No total da população, só 9% investem. A reserva 
financeira média é de R$ 9.500. 

Entre os “planejadores”, 61% têm curso superior completo (e 
disparadamente com pós-graduação, mestrado e/ou doutorado). Nos 
demais perfis, os “poupadores” têm 35% diplomados em Ensino 
Superior e os outros perfis de 19% a 23%. 

Entre os “planejadores”, há relativamente mais funcionários 
públicos (14%) e menos autônomos (23%) e Pessoas Jurídicas (3%). 
No total da população, são respectivamente 9%, 29% e 11%. 

Em 2019 um levantamento da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) indicou 67% dos consumidores brasileiros não conseguem 
guardar nenhuma sobra de renda. Desse total, 40% justificaram a 
renda muito baixa não permitir a poupança.  

Em 2020, registrou-se aumento da poupança. É necessário 
saber em quais frações de renda para entender a capacidade de 
reação dos consumidores ao surto inflacionário, ressurgido no fim 
daquele ano. 

Uma pesquisa do Serasa de 18 a 20 de abril de 2022, para 

entender os hábitos dos consumidores em relação ao uso de cartões 
de crédito, mostrou 70% dos endividados com eles os usaram para 
comprar comida no supermercado. A maioria ficou inadimplente com 
“o nome sujo” para garantir comida no dia a dia. 
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Educação Financeira ensina a ter apenas um cartão de crédito: 
apenas 9% se restringem a cuidar de uma só fatura, pois 21% têm 
dois, 23% três. Portanto, quase metade (47%) tem quatro (18%), 
cinco ou mais (29%). 

Nas respostas sobre quais tipos de compras ou pagamentos o 
cartão de crédito é importante, os destaques foram coincidir 17% em 
alimentação e 17% em supermercados. Em seguida veio remédios 
(15%), eletrodomésticos (14%), roupas (11%), viagens (10%), 
móveis (10%) e pagamentos de boletos (6%). O critério não era 
parece ser o custo dos bens ou a praticidade desse meio de 
pagamentos, mas sim a essencialidade do consumo. 

Supermercado e alimentação são as compras com cartão de 
crédito consideradas mais importantes pelos brasileiros. Na escala de 
importância, o pagamento de boletos com cartão de crédito, para 
rolagem de dívida ou troca por custo eventualmente menor, 
representa o menor percentual. 

O SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco 
Central do Brasil informa o número de cartões passou de 83 milhões 
em 2010 para 134 milhões em 2020. O maior salto tinha sido de 
2017 (82 milhões) para 2018 (99 milhões), mas o de 2019 (100 
milhões) para 2020 (134 milhões) o superou largamente. 

Essa elevada disponibilidade de cartões de crédito, em tese 
para uso emergencial, confronta-se com os últimos números 
divulgados pelo IBGE-PNADC, em 10/06/2022, sobre as condições 
sociais dos brasileiros. O rendimento médio mensal real domiciliar per 

capita em 2021 foi de R$ 1.353, o menor valor da série histórica da 
PNAD Contínua, iniciada em 2012.  

Com isso, a massa do rendimento mensal real domiciliar per 
capita caiu 6,2% ante 2020, chegando a R$ 287,7 bilhões em 2021, 
seu segundo menor valor, desde 2012 (R$ 279,9 bilhões). Entre as 
regiões, o Nordeste segue com menor rendimento médio mensal 
domiciliar per capita (R$ 843). 

O percentual de pessoas com rendimento na população do país 
caiu de 61,0% em 2020 para 59,8% em 2021, o mesmo percentual 
de 2012 e o mais baixo da série. A queda desse indicador foi mais 
intensa no Norte. 
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O rendimento médio mensal real da população residente com 
rendimento foi o menor da série histórica nos seguintes tipos: todas 
as fontes de rendas (R$ 2.265), em outras fontes (R$ 1.348), em 
aposentadoria e pensão (R$ 1.959) e em outros rendimentos (R$ 
512). Tais quedas podem ser explicadas, também, pela inflação.  

Os valores da aposentadoria acompanham o reajuste do 
salário-mínimo e grande parte dos aposentados ganha o piso. Como 
os reajustes não estão compensando a inflação, há perda de valor 
real. 

De 2020 para 2021, apesar do aumento da população ocupada, 
a massa do rendimento mensal real de todos os trabalhos caiu 3,1%, 
indo de R$ 223,6 bilhões para R$ 216,7 bi, no período. 

De 2020 para 2021, o percentual de domicílios com alguém 
recebendo “Outros programas sociais”, categoria com o auxílio-
emergencial, caiu de 23,7% para 15,4%, enquanto a proporção de 
domicílios com beneficiários do Bolsa-Família aumentou de 7,2% para 
8,6%. 

A queda do rendimento mensal domiciliar per capita, em 
termos reais, foi mais intensa entre as classes com menor 
rendimento. Entre o 1% com maior renda (R$ 15.940) caiu 6,4%. 
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Em 2021, o rendimento médio do 1% da população com maior 
era 38,4 vezes maior se comparado ao rendimento médio dos 50% 
com menor. A desigualdade cresceu para o conjunto da população e 
ficou praticamente estável para a população ocupada: o Índice de 
Gini do rendimento domiciliar per capita aumentou de 0,524 para 
0,544, enquanto o Gini do rendimento de todos os trabalhos variou 
de 0,500 para 0,499. 

Entende-se, então, porque muitos em situação de desespero 
apelam para o endividamento com cartões de crédito, apesar da taxa 
de juro elevadíssima. Tal taxa é justificada pela elevada 
inadimplência. 
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No total de concessão mensal nos cartões de crédito, em 
dezembro de 2021, 81,4% foram pagamentos à vista sem incidência 
de juros, 4,2% foram nas parceladas com juros menores (159,4% 
aa) e 14,5% no rotativo com juros maiores (349,6% aa). 
Considerando o total de concessões, para Pessoa Física, os cartões de 
crédito à vista foram 63%, parcelados 3% e rotativos 11%. 

Considerando tanto as concessões mensais com recursos livres 
como com recursos direcionados, nesses fluxos os cartões de crédito 
representaram naquela data 66,8%. Os pagos na data de aniversário 
sem juros foram 54,3% e os rotativos com juros elevadíssimos 
cresceram muito de 2020 a 2021, passando de 6,5% para 9,7%. 

Quando se comparam os saldos por modalidade para Pessoa 
Física, naturalmente, as participações dos cartões de crédito 
emergenciais com elevadas taxas de juros são menores em relação 
às estatísticas de fluxos mensais. O devedor busca pagar logo ou fica 
inadimplente de vez. 
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Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, o rotativo dos 
cartões de crédito teve a inadimplência média de 33,5%. Foi a maior 
entre todas as modalidades para Pessoa Física, superando a 
inadimplência média de 13% em cheque especial em seguida.  

Para comparar, no total do crédito do sistema financeiro 
nacional para Pessoa Física com recursos livres a inadimplência foi 
em média 4,6%, no mesmo período, incluindo essas duas 
modalidades com as mais elevadas. A inadimplência média para 
aquisição de veículos foi 3,5%, aquisição de outros bens 8,1%, não 
consignado 6%, consignado 2,6%. 
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A Pesquisa “Raio-X do Investidor Brasileiro” da ANBIMA teve a 
coleta de dados realizada de 17 de novembro a 17 de dezembro de 
2020. No levantamento, em parceria com o Datafolha, foram ouvidas 

3.408 pessoas das classes A, B e C em todo o país, participantes da 
População Economicamente Ativa (PEA), a partir dos 16 anos, 
representando 103 milhões de brasileiros. 

A pesquisa dá pistas sobre o comportamento do investidor 
quanto ao foco no retorno, às intenções de consumo e à pouca 
inclinação a pensar em reservas para a aposentadoria. No total, a 
renda familiar média era R$ 5.100. Naquela PEA, 87% trabalhavam e 
tinham atividade remunerada, mas apenas 28% eram assalariados 
registrados e 10% desempregados. 

Somente 28% tinham Ensino Superior, 49% Ensino Médio e 
23% Ensino Fundamental. Só 5% eram da Classe A, 32% da Classe B 
e 64% da Classe C.  

Entre os 40% considerados investidores, a renda familiar média 
era mais elevada (R$ 7.100) e 42% tinham Ensino Superior. Entre os 
60% não investidores, era R$ 3.800 e 18% tinham essa escolaridade. 

Durante o “pandemônio da pandemia”, 45% não tiveram perda 
de rendimentos, 45% tiveram perda parcial e 10% perda total. Quase 
1/3 (31%) perderam o emprego. Conseguiram economizar 36%, ou 
seja, 64% não conseguiram. 

Os modos de conseguir economizar foram: deixar de sair (ir a 
festas, viajar, beber, fumar, usar o carro) para 56%, evitar compras 
desnecessárias 24%, controlar as despesas 19%. 

O destino a ser dado para o retorno de aplicações é para 27% 
manter aplicado em 2020 (contra 17% em 2019), comprar um imóvel 
caiu de 35% para 26%, assim como investir em negócio próprio de 
7% para 5%, investir em educação de 8% para 5%, futuro dos filhos 
de 4% para 2%. As demais opções ficaram semelhantes: usar na 
aposentadoria (10%), fazer uma viagem (10%), comprar um veículo 
(10%), construir/reformar (5%), pagar contas (2%). Não sabe 9%. 

Nosso extrato bancário reflete mais fielmente quem somos em 
vez de testes de personalidade, revelando as motivações da pessoa e 
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seus pontos fracos. O dinheiro fala de nós. A forma de usá-lo revela 
se somos reflexivos ou impulsivos. 
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Capítulo 5.  
Determinantes da Atual Inflação 

Introdução 

Os modelos de projeção do Banco Central do Brasil (BCB) 
constituem importante insumo para auxiliar o processo de tomada de 
decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Por estarem em 
contínuo aprimoramento, um boxe do Relatório de Inflação, publicado 
em dezembro de 2021, atualiza as informações sobre o modelo 
agregado de pequeno porte, publicadas nos Relatórios de Inflação de 
setembro e dezembro de 2020. 

A revisão não trouxe alterações significativas na estrutura do 
modelo e concentrou-se em aprimorar a estimação bayesiana dos 
parâmetros, bem como incorporar alguns aperfeiçoamentos já 
introduzidos no modelo desagregado, como, por exemplo, a 
assimetria na anomalia climática. 

O modelo mantém a abordagem de focar nas principais 
relações econômicas relevantes para análise da política monetária. A 
sua estrutura básica é definida por cinco equações comportamentais:  

(i) uma curva de Phillips (relação de trade-off entre inflação e 
desemprego), determinante a dinâmica da inflação de preços 
livres;  

(ii) uma curva IS (relação entre o nível de Produto/Renda e o nível 
de taxa de juros como condição de equilíbrio no mercado de 
bens), determinante a dinâmica do hiato do produto;  

(iii) a regra de Taylor (relação entre a inflação, a taxa de juros de 
equilíbrio, mais a soma ponderada entre dois desvios: a 
diferença entre os índices inflacionários e a meta da inflação e o 
desvio percentual do PIB em relação ao PIB potencial), 
representativa da função de reação de um Banco Central;  

(iv) uma equação de Paridade Descoberta de Juros (Uncovered 
Interest Parity – UIP, na sigla em inglês, o diferencial de juros 
pago por ativos em dois países deve refletir a expectativa de 
apreciação ou depreciação entre a moeda desses dois países), 
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descritiva da relação entre a variação da taxa de câmbio e o 
diferencial de juros internos e externos e um prêmio de risco; e  

(v) uma curva de expectativas de inflação, as quais reagem 
endogenamente no modelo, utilizando as projeções de 
especialistas, isto é, economistas-chefe de bancos a se 
copiarem para “errar em conjunto” em vez de tentar o acerto 
individual. 

A curva de Phillips determina a dinâmica da inflação de preços 
livres como função da inércia inflacionária, das expectativas de 
inflação, da inflação externa, da taxa de câmbio, do hiato do produto 
doméstico e das anomalias climáticas. 

Uma equação representa a inflação de preços livres do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com ajuste sazonal 
em função de: 

(i) a expectativa em determinado momento, apurada pela 
pesquisa Focus, acerca da inflação esperada para quatro 
trimestres à frente;     

(ii) a inflação importada de commodities, medida pelo desvio da 
variação do Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) em reais em 
relação à meta de inflação doméstica, incorporam a variação 
cambial medida em USD;     

(iii) a inflação importada de commodities agrícolas, medida elo 

desvio do Índice de Commodities – Brasil – Agropecuária (IC-Br 
Agropecuária) em relação à meta de inflação doméstica;     

(iv) a inflação importada de commodities metálicas, medida pelo 
desvio do Índice de Commodities – Brasil – Metal (IC-Br Metal) 
em relação à meta de inflação doméstica;    

(v) a inflação importada de commodities energéticas, medida pelo 
desvio do Índice de Commodities – Brasil – Energia (IC- Br 
Energia) em relação à meta de inflação doméstica (todas essas 
três com os respectivos pesos das inflações setoriais 
importadas, de modo a somarem o todo);      

(vi) o desvio da variação da taxa de câmbio (USD/BRL) em relação 
à sua variação de longo prazo previsto pela teoria da paridade 
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do poder de compra (termo para captar possíveis efeitos da 
taxa de câmbio sem passarem pelo preço de commodities);    

(vii) o hiato do produto doméstico;     

(viii) a variável em busca de capturar choques de oferta provenientes 
de anomalias climáticas (em virtude do papel exercido pelos 
fenômenos El Niño e La Niña para o comportamento da inflação 
de alimentos, utiliza-se variável de controle para refletir as 
temperaturas do Oceano Pacífico);      

(ix) uma dummy a assumir valor 1 quando a anomalia climática é 
positiva (eventos El Niño); 

(x) uma dummy a assumir valor 1 quando a anomalia climática é 
negativa (eventos La Niña); e    

(xi) o termo de erro. 

A curva IS descreve a dinâmica do hiato do produto doméstico 
como função de suas defasagens, do hiato de taxa de juros real ex-
ante, de uma variável fiscal, da incerteza econômica e do hiato do 
produto mundial. 

As variáveis seguidas indicam:  

(i) uma medida de hiato de taxa de juros real, obtida pela 
diferença entre a expectativa da taxa Selic um ano à frente e a 
expectativa de inflação referente ao mesmo período, ambas 
apuradas pela pesquisa Focus, e a taxa de juros real neutra;       

(ii) uma medida do resultado primário do governo central corrigido 
pelo ciclo econômico e por outliers, e expresso como desvio de 
sua tendência; 

(iii) uma medida do grau de incerteza na economia, como desvio de 
sua média (utilizado o Indicador de Incerteza da Economia – 
Brasil ou IIE-Br, produzido pela FGV);     

(iv) uma medida do hiato do produto mundial relevante para a 
economia brasileira (calculado a partir da combinação do PIB de 
diversos países, onde o peso utilizado para cada país é baseado 
em sua participação nas exportações brasileiras); e,  
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(v) por fim, os termos de erro. 

A função de reação do Banco Central é representada por uma 
regra de Taylor. É dada por a meta para a taxa Selic nominal, função 
de seu próprio valor no passado e de respostas do Banco Central aos 
desvios das expetativas de inflação em relação à meta. 

A equação da paridade descoberta da taxa de juros relaciona a 
variação da taxa de câmbio com a variação do diferencial de juros 
domésticos e externos (no caso, a Fed Funds rate), ajustados pelo 
prêmio de risco, medido nesta estimação pelo Credit Default Swap 
(CDS) de cinco anos para o Brasil. A variação esperada para o câmbio 
no longo prazo segue a Paridade do Poder de Compra (PPC) e é dada 

pelo diferencial entre a meta de inflação doméstica de longo prazo e a 
inflação de equilíbrio externa. 

A equação das expectativas de inflação busca manter a 
coerência e consistência entre as expectativas de inflação medidas 
pela pesquisa Focus e as demais variáveis do modelo, em especial 
quando se constroem cenários alternativos ao cenário-base. As 
alterações em condicionantes das projeções se transladam em 
alterações nas expectativas. 

O modelo econométrico do Banco Central do Brasil é 
implementado em representação de espaço de estados por meio de 
um filtro capaz de permitir a introdução de variáveis não observáveis. 
Em particular, o modelo trata o hiato do produto como uma variável 
não observável, cuja trajetória incorpora informação de quatro 
variáveis de atividade econômica, referentes ao produto na economia 
e à ociosidade dos fatores de produção.  

Especificamente, são utilizados o Produto Interno Bruto (PIB), o 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI, calculado pela 
FGV), a taxa de desocupação (medida pelo IBGE) e o estoque de 
empregos formais medido pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED – MTPS). A especificação das equações de 
observação dessas quatro variáveis procura captar o componente 
cíclico comum a essas medidas de atividade, normalizadas pela 
variância do PIB. 

O modelo adiciona estrutura econômica à estimação do hiato do 
produto, ao condicioná-lo também à sua relação com a inflação de 
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preços livres (via curva de Phillips), às expectativas de inflação (via 
equação de expectativas) e à própria curva IS. Assim, a trajetória do 
hiato será influenciada pelo comportamento das variáveis do modelo, 
como o da inflação de preços livres. 

Por meio dessa metodologia, o COPOM estima a trajetória da 
taxa de juros real neutra internamente e de forma consistente com a 
estrutura do modelo. A trajetória estimada com a especificação 
utilizada neste boxe é apresentada no Gráfico 1, juntamente com a 
taxa de juros real ex-ante, nesse caso, medida pela expectativa da 
taxa Selic ao longo de quatro trimestres à frente, desinflacionada 
pela expectativa de variação do IPCA para o mesmo período, ambas 
obtidas pela pesquisa Focus. Como indicativo de sensibilidade, o 
gráfico ainda apresenta o intervalo de mais ou menos dois 
desvios-padrão, obtido por meio do filtro de Kalman. 

Essa estimativa indica um processo de queda da taxa de juros 
real neutra ao longo do tempo, embora com leve aumento na 
margem, com estimativa pontual de taxa neutra de 3,6% a.a. no 
quarto trimestre de 2021. 

 

Além de funções de resposta ao impulso usuais, o Banco 
Central do Brasil procura mostrar o descasamento temporal entre os 
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efeitos de choques de custos, no caso preço de commodities, e os da 
reação de política monetária. Paradoxalmente, ela busca controlar a 
demanda agregada quando o problema estaria na oferta. 

Assim como em outros modelos utilizados pelo BCB para 
efetuar análises de cenários e projeções, as especificações do modelo 
e estimação são continuamente reavaliadas e revisadas. Infelizmente, 
não há “dados do futuro”, apenas do passado ultrapassado... 

As projeções apresentadas nos documentos oficiais do Copom 
são resultado da combinação dos seguintes elementos:  

i. projeções de “especialistas” (sic, nomeados “economistas-
chefes” de banquetas) para preços livres para horizontes mais 
curtos e para preços administrados até determinado horizonte;  

ii. utilização de modelos macroeconômicos, de modelos específicos 
para os itens de preços administrados e de modelos satélites 
[?!];  

iii. emprego de determinadas trajetórias para os condicionantes; e  

iv. avaliação sobre o estado vigente e as perspectivas da 
economia. 

Enfim, trata-se da velha e humana tentativa-e-erro através de 
um modelo econométrico para dar uma aparência científica a erros de 
pensamento na tomada de decisões. Pior, o pensamento de grupo (ou 
auto validação ilusória) acontece quando um agrupamento de 
pessoas inteligentes toma decisões piores, simplesmente, porque 
cada um ajusta sua própria opinião ao suposto consenso. 

Determinantes da Inflação 

O Relatório de Inflação, divulgado pelo Banco Central do Brasil 
em março de 2022, apresenta uma análise dos determinantes da 
inflação recente segundo o ponto de vista da Autoridade Monetária. 

A inflação de 2021 foi bastante afetada por:  

(i) forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda 
local, em especial os preços de commodities; 
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(ii) bandeira de energia elétrica de escassez hídrica; e 

(iii) desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos 
nas cadeias produtivas globais. 

Em 2022, em virtude das condições pluviométricas favoráveis, 
espera-se a energia elétrica ser um fator deflacionário. Por outro 
lado, os preços de commodities voltaram a subir, principalmente em 
função do conflito entre Rússia e Ucrânia, com destaque especial para 
os preços do petróleo. 

Considerando os valores do Brent vigentes durante a semana 
anterior à data das reuniões do Copom, o preço do petróleo, nesta 

última reunião, aumentou 38,0% na comparação com a reunião de 
fevereiro e 74,5% na comparação com a reunião de dezembro 
(Relatório de Inflação de dezembro de 2021). No mesmo critério, o 
IC-Br em dólar aumentou 13,7% e 24,7%, respectivamente.  

No sentido contrário, a moeda nacional apreciou 7,8% e 11,5%, 
amenizando somente parcialmente o crescimento do preço de 
commodities. Por outro lado, os gargalos nas cadeias produtivas 
globais ainda têm pressionado os índices de inflação e tendem a se 
agravar com o conflito entre Rússia e Ucrânia. 

O hiato do produto é uma variável não observável, sujeita a 
elevada incerteza na sua mensuração, e é medido pelo BCB por meio 
de diferentes metodologias. Este Relatório apresenta o hiato estimado 
segundo metodologia baseada em estimação de modelo bayesiano.  

Nessa estimativa, o hiato do produto é uma variável não 
observável, cuja trajetória incorpora informação de quatro variáveis 
de atividade econômica, referentes ao produto na economia e à 
ociosidade dos fatores de produção. Especificamente, são utilizados:  

(i) o PIB,  

(ii) o nível de utilização da capacidade instalada (NUCI, calculado 
pela FGV),  

(iii) a taxa de desocupação (medida pelo IBGE) e  

(iv) o estoque de empregos formais medido pelo CAGED do 
Ministério do Trabalho e Previdência.  
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O modelo adiciona estrutura econômica à estimação da 
trajetória do hiato ao considerar sua relação com a inflação de preços 
livres, via curva de Phillips, e com a própria curva IS. 

Utilizando a metodologia descrita, o hiato do produto estimado 
interrompeu sua trajetória de fechamento. Ela vinha ocorrendo depois 
de atingir vale no segundo trimestre de 2020 como resultado da 
pandemia (Gráfico 2.2.4).  

 

Depois de alcançar -1,5% no terceiro trimestre de 2021, o hiato 
é estimado em -1,6% e -1,8% para o quarto trimestre de 2021 e 
primeiro de 2022, respectivamente. Essas estimativas indicam um 
hiato um pouco mais fechado em relação ao apresentado no Relatório 
anterior, refletindo principalmente o comportamento melhor face ao 
esperado para o PIB e a taxa de desocupação. 

O PIB, depois de atingir os níveis pré-pandemia no primeiro 
trimestre de 2021 e apresentar queda e relativa estabilidade nos dois 
trimestres seguintes, cresceu 0,5% no último trimestre de 2021, na 

comparação com o trimestre anterior, ajustado sazonalmente.  

Os indicadores de mercado de trabalho permanecem evoluindo 
de forma positiva. A taxa de desocupação continuou sua trajetória de 
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declínio iniciada no início de 2021, chegando no fim do ano a níveis 
semelhantes ao vigentes antes da pandemia. No mesmo sentido, as 
contratações líquidas medidas pelo Caged continuam no campo 
positivo.  

O NUCI tem oscilado em torno de níveis semelhantes aos 
vigentes no segundo semestre de 2021 e superiores aos pré-
pandemia. O hiato do produto projetado continua seu movimento de 
abertura ao longo de 2022, atingindo -2,3% no último trimestre, 
retomando depois trajetória de redução de sua abertura.  

O principal fator para esse comportamento é o movimento 
verificado da taxa Selic (elevação total de 8,75 p.p. ocorrida desde a 
reunião de março de 2021 até a de fevereiro de 2022) e sua 
trajetória futura extraída da pesquisa Focus. Espera-se continuação 
da elevação até junho de 2022 e queda a partir do início do ano 
seguinte. 

Considerando a taxa Selic acumulada quatro trimestres à 
frente, descontada das expectativas de inflação, ambas extraídas da 
pesquisa Focus e medidas em termos de médias trimestrais, observa-
se novo crescimento ao longo do horizonte de projeção. Esse 
comportamento reflete o crescimento mais acentuado da trajetória da 
Selic nominal em comparação com o aumento das expectativas de 
inflação na medida considerada.  

O deslocamento da curva de juros nominal da pesquisa Focus 
também significou elevação da taxa de juros real. Nessa métrica, 
depois de atingir vale de -1,3% no último trimestre de 2020, a taxa 
de juros real entrará em trajetória rapidamente ascendente, 
alcançando pico de 7,1% no terceiro trimestre de 2022. Depois 
entrará em queda, atingindo 4,8% ao fim de 2023 e 4,2% no fim de 
2024, acima ainda da taxa real neutra considerada, de 3,5% a.a. 

Os níveis de incerteza na economia têm pesado negativamente 
sobre o hiato do produto. No fim do ano passado e início deste ano, a 
incerteza foi afetada pela nova onda da pandemia da Covid-19, com o 
s u r g i m e n t o d a v a r i a n t e Ô m i c r o n , m a s c o m e f e i t o s 
preponderantemente de curto prazo em função da reversão da onda 
de infecções ainda no primeiro trimestre do ano.  
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A inflação elevada e questões associadas ao fim dos estímulos 
monetários nos países avançados surgem como elementos de 
incerteza. Mais recentemente, o quadro passou a ser dominado pelo 

conflito entre Rússia e Ucrânia.  

O comportamento da incerteza dependerá também da avaliação 
sobre a trajetória de variáveis fiscais domésticas, como o gasto 
público, o resultado primário e a dívida pública. 

As condições financeiras, depois de leve afrouxamento em 
dezembro de 2021, ficaram mais restritivas nos meses seguintes, 
especialmente após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, como 
refletido no Indicador de Condições Financeiras (ICF), calculado pelo 
BCB (Gráficos 2.2.6 e 2.2.7).  
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Os principais fatores para as condições financeiras mais 
restritivas foram a forte elevação do preço do petróleo, a queda nas 
bolsas de valores no mundo, a elevação do Chicago Board Options 
Exchange Volatility Index (VIX), o crescimento das taxas de juros 
futuras no Brasil, nos EUA e em outros países avançados e a 
valorização do dólar a nível internacional. No sentido contrário, 
atuaram a apreciação do real, a elevação dos preços de commodities 
agrícolas e metálicas e a valorização da bolsa doméstica.  

O ICF reflete uma série de elementos, não devendo ser 
interpretado como indicador de estímulo ou aperto monetário. Além 
disso, a relação do 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. 
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As expectativas de inflação, coletadas na pesquisa Focus, 
elevaram-se de forma significativa. Na comparação com o Relatório 
anterior, a mediana das expectativas aumentou de 5,02% para 
6,45% para 2022, de 3,50% para 3,70% para 2023 e de 3,10% para 
3,15% para 2024. 

Decomposição da Inflação de 2021 

Um boxe do Relatório de Inflação, publicado pelo Banco Central 
do Brasil em março 2022, apresenta estimativa de decomposição do 
desvio da taxa de inflação de 2021, medida pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em relação à meta 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O objetivo é 
medir a contribuição dos principais fatores determinantes da inflação 
a partir de modelos semiestruturais do Banco Central do Brasil (BCB). 

O desvio da inflação em relação à meta é decomposto em seis 
componentes:  

(i) o componente “inércia do ano anterior” inclui os efeitos de 
todos os fatores responsáveis pelo desvio da inflação do ano 
anterior em relação à meta;  

(ii) expectativas (diferença entre expectativas de inflação medidas 
pela pesquisa Focus e a meta para a inflação);  

(iii) inflação importada (diferença em relação à meta);  

(iv) hiato do produto;  

(v) bandeiras tarifárias de energia elétrica; e 

(vi) demais fatores, incluindo fatores não considerados nos itens 

anteriores, como, por exemplo, fatores específicos de 
condicionamento dos modelos de preços administrados, e termo 
de resíduo do modelo.  

Essas estimativas são aproximações construídas com base em 
modelos e, portanto, estão sujeitas às incertezas inerentes ao 
processo de modelagem e estimação. 
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Para a estimativa dos componentes, parte-se de um cenário no 
qual todos os condicionantes são neutros, inclusive os sazonais, isto 
é, não apresentam impactos capazes de levarem a inflação a se 
desviar da meta. Quando esses condicionantes neutros são 
substituídos pelos valores efetivamente observados, obtém-se a 
contribuição de cada fator para o desvio da taxa de inflação em 
relação à meta. 

A inflação em 2021 foi de 10,06%, 5,54 p.p. superior à 
verificada em 2020, de 4,52% (Gráfico 1 e Tabela 1). 
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A inflação de preços livres se elevou de 5,18% em 2020 para 
7,70% em 2021, enquanto a inflação de preços administrados subiu 
de 2,61% para 16,90%.  

A inflação de 2021 situou-se 6,31 p.p. acima da meta para a 
inflação de 3,75%, estabelecida pelo CMN, e 4,81 p.p. acima do 
limite superior do intervalo de tolerância, de 5,25%. 

Os principais resultados da decomposição são os seguintes 
(Gráfico 2). 
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Primeiro, a inércia advinda do ano anterior (como desvio da 
meta) contribuiu para a inflação ficar acima da meta (contribuição de 
1,21 p.p.), principalmente em função da aceleração da inflação no 
último trimestre de 2020. 

Segundo, as expectativas de inflação (como desvio da meta) 
tiveram contribuição de 0,25 p.p. para o desvio da inflação em 
relação à meta. As expectativas para a inflação doze meses à frente 
(suavizada) da pesquisa Focus apresentavam-se abaixo da meta no 
início de 2021, porém tiveram trajetória ascendente ao longo do ano, 

situando-se acima da meta a partir de março de 2021. As 
expectativas de inflação para o ano de 2021 tiveram comportamento 
semelhante. 

Terceiro, a inflação importada (como desvio da meta) 
apresentou a principal contribuição para o desvio da inflação em 
relação à meta (contribuição de 4,38 p.p.). As contribuições dos 

preços externos foram construídas assumindo-se desvios em relação 
a 2,0% a.a. para a variação do preço de commodities em dólares, 
coerente com a inflação externa de longo prazo no mesmo patamar, e 
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1,75% a.a. para a taxa de câmbio, dada pela diferença entre a meta 
para a inflação e a inflação externa de longo prazo considerada, 
consistente com condições de longo prazo de modelagem da curva de 
Phillips para os preços livres.  

O principal fator responsável foram as variações dos preços das 
commodities, medidos pelo Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) 
em dólares e pela cotação de petróleo. Apresentaram contribuições 
respectivamente de 0,71 p.p. e 2,95 p.p. para o desvio da inflação.  

A contribuição do preço do petróleo refere-se unicamente aos 
seus efeitos estimados nos combustíveis dos preços administrados (e 
sua propagação via modelo utilizado), enquanto a contribuição do IC-
Br é calculada utilizando seu impacto na equação de preços livres do 
modelo utilizado. Por também incluir o petróleo entre seus 
componentes, uma parcela da contribuição estimada do IC-Br refere-
se também ao preço do petróleo.  

Tanto o IC-Br quanto o preço do petróleo, após apresentarem 
queda no primeiro trimestre de 2020, tiveram elevação ao longo dos 
períodos subsequentes.  

Já a taxa de câmbio apresentou oscilação ao longo do ano, com 
depreciação no primeiro, terceiro e quarto trimestres, e apreciação no 
segundo. Considerando o ano por completo, a variação cambial 
contribuiu com 0,44 p.p. para o desvio da inflação em relação à 
meta. 

Quarto, o hiato do produto foi o fator com a principal 
contribuição negativa para o desvio da inflação em relação à meta 
(contribuição de -1,21 p.p.). O hiato do produto é uma variável não 
observável, sujeita a elevada incerteza na sua mensuração, pois é 
medido pelo BCB por meio de diferentes metodologias. 

Utilizando a metodologia baseada em estimação de modelo 
bayesiano, o hiato do produto, após abertura significativa no segundo 
trimestre de 2020 em função da pandemia da Covid-19, apresentou 
uma trajetória de fechamento nos períodos seguintes.  

O ano de 2021 foi marcado pelo avanço da campanha de 
vacinação e o processo de normalização da atividade econômica 
iniciado ainda no segundo semestre de 2020. Entretanto, o ritmo de 
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fechamento desacelerou-se ao longo de 2021, com o hiato atingindo, 
no último trimestre do ano, um valor levemente mais aberto em 
relação ao trimestre anterior.  

Esse processo refletiu principalmente a natural perda de 
intensidade do processo de normalização da atividade econômica, 
iniciado ainda no segundo semestre de 2020, e o aperto monetário 
iniciado no primeiro trimestre de 2021. 

Quinto, as bandeiras tarifárias de energia elétrica contribuíram 
com 0,67 p.p. para o desvio da inflação em relação à meta, refletindo 
o fraco regime de chuvas. Isto levou ao acionamento de 
termoelétricas e de outras fontes de energia de custo mais elevado.  

Depois de a bandeira amarela vigorar entre janeiro e abril, em 
maio foi acionada a bandeira vermelha patamar 1. Entre junho e 
agosto, adotou-se a bandeira vermelha patamar 2, já com valores 
mais altos a partir de julho. Em setembro, houve a criação e 
acionamento da bandeira escassez hídrica, causando aumentos de 
49,6% sobre a bandeira anterior e de 5,8% sobre a tarifa de energia 
elétrica ante o mês anterior. 

Por fim, os demais fatores apresentaram uma contribuição de 
1,02 p.p. para o desvio da inflação em relação à meta em 2021. Para 
esse componente, contribuíram alguns fatores específicos de 
condicionamento dos modelos de preços administrados, como:  

1. os fatores X e Y do modelo de preços de medicamentos 
(contribuição de 0,13 p.p.),  

2. o Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA) dos planos 
de saúde privados (0,08 p.p.) e  

3. o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), utilizado como 
indexador de alguns itens de preços administrados (0,34 p.p.).  

A partir do fim de 2020, iniciou-se expressiva elevação dos 
preços de bens industriais, cuja inflação atingiu 12,00% em 2021, 
refletindo problemas logísticos e desequilíbrios entre oferta e 
demanda globais. Utilizando o modelo desagregado de pequeno 
porte, com uma equação específica para a inflação de bens 
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industriais, os choques sobre os preços industriais contribuíram com 
1,77 p.p. para a inflação de IPCA de 2021. 

Os choques representam toda a parte não explicada pela curva 
de Phillips de bens industriais. Portanto, eles não captam somente o 
impacto dos gargalos produtivos. Entretanto, considerando diferentes 
evidências sobre o impacto desses gargalos, pode-se considerar eles 
serem o principal fator. 

Em suma, este boxe apresentou estimativas da decomposição 
do desvio da taxa de inflação em 2021 em relação à meta. De acordo 
com essa decomposição, o principal fator foi a inflação importada, 
resultante da forte elevação dos preços de commodities.  

Também contribuíram a inércia do ano anterior, as bandeiras de 
energia elétrica e demais fatores, em boa parte relacionados com os 
desequilíbrios entre demanda e oferta nas cadeias produtivas globais. 
Em sentido contrário, atuou o hiato do produto. 
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Considerações Finais 

Há, na atual equipe econômica, dois típicos Vieses Heurísticos 
ou irracionalidades. 

A diretoria do Banco Central do Brasil pratica o Viés da Ação, ou 
seja, torna-se ativa mesmo quando de nada adianta. Age como os 
homo sapiens, no início da evolução humana, quando a atividade 
compensava face à reflexão. A prudência na espera (ou inação) não 
valeria nenhum reconhecimento público. 

Já a equipe do Ministério da Economia só é notável pelo Viés da 
Omissão. Como tanto uma omissão quanto uma ação, pensa o prócer 
dela, não evitaria o retrocesso econômico nacional, de acordo com 
sua ideologia, ele opta pela omissão. 

Para os adeptos do Estado mínimo parece ser mais inofensivo. 
Um dos mantras ilusionistas do ministro da Economia, cujo único (e 
irônico) sucesso pode ser medido pelo número de executivos de 
banquetas e empresas repetindo um lugar-comum: “seu mérito não 
está naquilo feito, mas sim naquilo deixado de ser malfeito pelo 
Estado”.  

Alimentando esta ilusão neoliberal, o ministro da Economia 
busca seu apoio entre os idiotas, aqueles sem desconfiar do mal, 
feito a si e aos outros. Desafia quem duvidava de sua coabitação com 
o oportunismo das “pedaladas fiscais” eleitoreiras... 

O rendimento médio mensal domiciliar por pessoa caiu 6,9% 
em 2021, pois passou de R$ 1.454 em 2020 para R$ 1.353. Este é o 
menor valor da série histórica, iniciada pelo IBGE em 2012, da PNAD 
Contínua: Rendimento de todas as fontes 2021.  

Com isso, a massa do rendimento mensal real domiciliar per 
capita caiu 6,2% ante 2020, chegando a R$ 287,7 bilhões em 2021, 
seu segundo menor valor, desde 2012 (R$ 279,9 bilhões). O 
percentual de pessoas com algum rendimento, de qualquer tipo, na 
população do país também caiu: de 61% para 59,8%. 

O ramo dos empresários representa 3% da população e as 
pessoas com renda familiar superior a dez salários são 2% na 
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Pesquisa Amostral do Datafolha. O atual presidente, segundo o 
Datafolha, supera Lula apenas entre quem tem renda superior a dez 
salários-mínimos (42% a 31%) e entre os empresários (42% a 31%). 

Estes 42% têm uma visão curto-prazista ou voltada apenas 
para o mercado externo. Não compreendem o menor custo com 
trabalhadores representar menor massa salarial para demandar seus 
produtos no mercado interno. 

No balanço de 324 grandes empresas não-financeiras (sem 
Petrobras, Vale e Suzano), no 1º trimestre de 2022 em relação ao 
mesmo período do ano anterior, a receita líquida operacional cresceu 
35%, o lucro bruto 38%, o lucro líquido 55% e o ROE (rentabilidade 
patrimonial) cresceu de 13,25% para 20,59%, ou seja, 7,33 pontos 
percentuais. Embora a receita financeira tenha elevado 64% com a 
elevação dos juros recebidos e a despesa financeira tenha aumentado 
menos (12%), esta ainda supera a receita financeira. O resultado 
financeiro negativo caiu em quase 28%, mas ainda subsiste. 

O fato é a fase de desalavancagem financeira ainda não foi 
ultrapassada. A dívida bruta dessas grandes empresas não-
financeiras cresceu nesse período de R$ 1,125 trilhão para R$ 1,212 
trilhão, quase 17%. A dívida líquida cresceu 25% e atingiu R$ 830 
bilhões. 

Na verdade, desde a volta da Velha Matriz Neoliberal, os 
governos brasileiros praticam uma má política econômica. Antes, na 
fase de bolha ou alavancagem financeira excessiva, com juros baixos 
demais, foi permissiva com novos investimentos financiados por 
dívida em apostas na tendência de alta dos preços das commodities 
perdurar ou no programa de investimento em infraestrutura se 
sustentar.  

Mesmo depois de estourar a bolha, o Banco Central do Brasil 
continuou a apertar a política monetária. Foi lento em cortar taxa de 
juro e forneceu liquidez limitada. O ministério da Economia adotou 
austeridade fiscal. Pelos juros disparatados, as instituições financeiras 
sistemicamente importantes não foram danificadas. 

Na fase de desalavancagem financeira, as monetizações iniciais 
vacilaram e o estímulo da política monetária foi prejudicado, dada a 
obsessão por ajuste fiscal. A “depressão inflacionária feia” não surgiu 



 129

no Brasil, tal como ocorreu na Argentina com a dolarização, porque 
os formuladores de políticas de juros e câmbio não permitiram a 
confiança na moeda nacional entrar em colapso ao evitarem pagar 
taxa de juro real muito negativo nos investimentos. 

Afinal, em 2019, o Brasil tinha relativamente o segundo maior 
crédito bancário concedido ao governo, via títulos de dívida pública 
carregados em tesourarias (29% do total) e administração de 
recursos de terceiros (24% do total), equivalente a 52% do PIB. Em 
primeiro lugar, estava o Catar (72%), quarto o Japão (46%) e nono a 
China (32%). Isso, de certa forma, explica a higidez e a resiliência do 
sistema bancário brasileiro. 

O modo do governo se financiar por lançamento de títulos da 
dívida pública afeta a distribuição mercantil dos gastos. Há 
implicações para a estrutura de preços relativos. No Brasil, as 
aquisições de títulos de dívida pública em open market têm seu 
principal efeito sobre o custo de emissão de novos títulos, seja de 
dívida pública, seja de dívida privada (debêntures), e de propriedade 
(ações). 

Os juros muito elevados desestimulam novas alavancagens 
financeiras. As maiores despesas financeiras não elevam a 
rentabilidade patrimonial com o uso de recursos de terceiros e o 
consequente aumento da escala de produção. Ao contrário, no lado 
passivo, agravam o grau de fragilidade financeira se elas superam os 
retornos. 

Se o déficit fiscal no Brasil fosse dirigido principalmente para as 
rendas dos assalariados ou a assistência social, o crescimento na 
demanda seria percebido, inicialmente, na indústria de bens de 
consumo. Como predominam operações de open market, varia o 
custo do endividamento, isto é, da composição passiva, e o 
investimento é abatido. 

Frente às diversas expectativas das firmas diferentes em porte, 
capitalização e liquidez, as reações delas podem se dar via variações 
ou nas quantidades retidas ou nos preços. O sistema bancário pode 
acomodar demandas por crédito para capital de giro inflacionárias por 
empresas manter os preços elevados das mercadorias em estoque.  
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A expansão monetária relacionada ao sistema bancário não é a 
causa da inflação, como propõem os monetaristas, mas a oferta de 
moeda endógena é condição permissiva, quando sanciona os 
aumentos dos preços das mercadorias fixados pelos oligopolistas. 
Constituem o motor da inflação. 

A alta dos preços deve ser considerada como a causa e o 
crescimento da oferta de moeda como seu efeito. O mark-up 
desejado ex-ante só é efetivado se o vendedor encontra algum 
comprador com dinheiro, disposto a adquirir o bem ao preço 
oferecido. É necessário a validação monetária para as dispersões 
relativas de preços, decididos por oligopólios, se efetivarem 
nominalmente ex-post. 

Cartões de crédito de crédito não possibilitam a inelasticidade-
preço, adiando o problema do ajustamento? Uma pesquisa do Serasa 
de 18 a 20 de abril de 2022, para entender os hábitos dos 
consumidores em relação ao uso de cartões de crédito, mostrou 70% 
dos endividados com eles os usaram para comprar comida no 
supermercado. A maioria ficou inadimplente com “o nome sujo” para 
garantir sobrevivência no dia a dia. 

Educação Financeira ensina a ter apenas um cartão de crédito. 
Quase metade (47%) dos consumidores brasileiros tem quatro 
(18%), cinco ou mais (29%). 

Na realidade, a primeira etapa do mecanismo da transmissão 
da política de juros começou a sofrer questionamentos. As 
manipulações na taxa básica de juros não mais apresentam os 
desejados efeitos sobre os movimentos das bolsas, do câmbio, dos 
juros de mercado, tanto dos produtos financeiros para captação, 
quanto dos empréstimos, após colocação de um spread.  

As Autoridades Monetárias passaram a encontrar maiores 
dificuldades para controlar o ritmo da atividade econômica via 
demanda agregada. Consequentemente, se tornaram bastante 
inoperantes frente à inflação por quebra de oferta. Em determinadas 
condições financeiras, os formadores de preços, capitalizados e 
líquidos no mercado financeiro, conseguem sustentar as elevações de 
preços das mercadorias em estoques. 
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As condições financeiras exercem grande influência sobre o 
setor real da economia e não devem ser tratadas como algo à parte. 
O problema passou a ser atingir as condições financeiras por meio da 
manipulação do juro básico de política monetária sem essa 
contradição: eleva a fragilidade financeira das endividadas, mas eleva 
a resistência das capitalizadas e líquidas em fazer promoções e/ou 
liquidações com preços mais baixos.  

A principal explicação para isso talvez seja a intensificação do 
processo de integração produtiva-comercial da economia brasileira na 
globalização financeira. Esse fenômeno teria feito tanto os preços de 
ativos financeiros quanto os de produtos importados passarem a ser 
afetados por eventos externos, inteiramente fora do controle da 
Autoridade Monetária local. Ficou inoperante frente à inflação 
importada, resultante da forte elevação dos preços de commodities, 
em especial do petróleo (combustível), reconhecidamente a principal 
contribuição para o desvio da inflação em relação à meta. 

Também contribuíram a inércia do ano anterior, as bandeiras de 
energia elétrica e demais fatores em boa parte relacionados com os 
desequilíbrios entre demanda e oferta nas cadeias produtivas globais. 
Em sentido contrário, atuou de maneira insuficiente o hiato do 
produto, ou seja, restou apenas como política econômica o recorrente 
recurso à recessão socialmente perversa com o desemprego e as 
rendas do trabalho. 
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