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"Fool me once, shame on you.

Fool me twice, shame on me I"
_David Warsh resumindo a lógica das expectativas racionais de Lucas (Boston Globe 11110/95).

"We didn't abandon monetary aggregates,

they abandoned us 1"
_ John Crow, antigo Presidente do Banco do Canadá sobre as metas de agregado monetário.

"Because monetary policy works with a lag, we need to

be forward looking, taking actions forestall imbalances

that may not be visible for many months. "
- Alan Greenspan sobre a necessidade de atuar preventivamente contra a inflação.
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1. Introdução

Este trabalho apresenta e discute as implicações teóricas e práticas do regime de

meta de inflação como estratégia alternativa de política monetária. O interesse pelo tema

decorre das crescentes dificuldades encontradas pela maioria dos países que operam com

regimes tradicionais de política monetária: câmbio fixo e meta de agregado monetário.

Para superar os desafios da condução da política monetária rumo à estabilidade de preços

num sistema de moeda fiduciária e economia globalizada, um conjunto de países optou

por adotar formalmente o regime de meta de inflação concedendo maior independência

institucional ao banco central.

A experiência da Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Suécia,

Finlândia, Austrália e Espanha com o regime de meta de inflação indica que este regime

pode assumir com sucesso o papel de âncora nominal da política monetária.

Sinteticamente, o regime de meta de inflação consiste em estabelecer uma meta

para a taxa de inflação e conceder independência instrumental para que o banco central

persiga esta meta atuando de maneira discricionária, isto é, sem um padrão de reação

previamente definido. Este regime requer um arranjo institucional muito bem delineado a

fim de manter a supervisão democrática sobre um órgão politicamente muito poderoso,

ao mesmo tempo em que é preciso isolar o banco central de pressões políticas espúrias.

O capítulo primeiro percorre o longo debate teórico a respeito da política

monetária. Começando por um histórico da Curva de Phillips, passando pela versão

aceleracionista e chegando à teoria da taxa natural de desemprego. A seguir apresenta-se

o debate das regras versus discricionariedade juntamente com diversos regimes

monetários alternativos. Finalmente, chega-se à discussão da inconsistência dinâmica e

das possíveis soluções para o problema do viés inflacionário. No final do capítulo, há um

histórico da evolução dos bancos centrais ao longo dos últimos 25 anos.
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o capítulo dois pode ser dividido em duas seções. Na primeira, mais teórica, há

uma discussão sobre estabilidade de preços e política monetária, seguida de uma análise

dos regimes monetários clássicos que serve de preparação para a introdução do regime

de meta de inflação. A seguir, há uma exposição detalhada das características desta nova

abordagem. Na segunda seção, há uma resenha detalhada da experiência prática de

quatro nações - Alemanha, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra - nas quais o regime de

meta de inflação vem sendo operado com excelentes resultados.

Por fim, na conclusão, a discussão geral sobre política monetária é retomada para

analisar de que maneira o regime de meta de inflação responde aos desafios da teoria. A

experiência dos países que adotam meta de inflação como regime de política monetária é

avaliada. Por fim, apresenta-se a sugestão de que o Brasil poderia, no futuro, vir a adotar

esta nova abordagem de condução da política monetária a fim de criar uma âncora

nominal em substituição à taxa de câmbio.
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2. Um Longo Debate

"Inflation is always and everywhere a monetary phenomena."

- Milton Friedman (1992)

Um dos mais antigos debates na teoria econômica talvez seja a discussão que

opõe políticas monetárias ativas ou não. Na literatura econômica, o debate remonta ao

"Laissez-faire" e ao Mercantilismo e desde então ocupa um lugar de destaque em

qualquer discussão sobre política monetária.

A frase de Friedman sobre a inflação faz parte do acervo das afirmativas clássicas

referentes às questões de inflação e política monetária. De fato, no longo prazo, a única

forma de se produzir inflação é pela manutenção da oferta de moeda acima da demanda

por moeda.

o objetivo desta seção é resenhar o debate contemporâneo sobre o tema,

expondo os principais marcos teóricos e contribuições mais relevantes. A intenção é

preparar a base da discussão sobre o regime de meta de inflação no capítulo terceiro.

2.1. Curva de Phillips

Em 1958, A.W. Phillips montou um diagrama da evolução da taxa de inflação

contra a taxa de desemprego no Reino Unido para o período de 1861 a 1957. O gráfico

obtido por Phillips exibia uma relação negativa entre as duas séries.

Dois anos depois, Samuelson e Solow (1960) reproduziram o exercício com

dados da economia americana de 1900 a 1960 e obtiveram resultados semelhantes. Esta

relação, batizada de Curva de Phillips por Samuelson e Solow, tornou-se peça central do

debate econômico em política monetária.
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Samuelson e Solow defenderam a idéia de que a curva de Phillips poderia ser

explorada por meio de políticas monetárias ativas que visassem reduzir o desemprego

aumentando a taxa de inflação. Ao longo da década seguinte, a proposição de Samuelson

e Solow foi acatada por um grande número de economistas e, mais importante, de

formuladores de política. Os formuladores de política não somente aceitaram a conclusão

sobre a existência de um "trade off" explorável sobre a curva de Phillips, mas também

assimilaramo método analítico que havia gerado estas conclusões. Este método consiste

em estimar relações estáticas entre as variáveis e estados de política econômica, sem

considerar que os efeitos destas políticas são, em parte, determinados pelas expectativas

dos agentes'.

No entanto, a evidência empírica não foi consistente com uma relação estável

entre inflação e desemprego, a tentativa de explorar o "trade off' fez com que a curva de

Phillips se deslocasse numa trajetória inesperada e adversa: a inflação média subiu, mas

não houve qualquer melhoria do nível de emprego. Phelps (1967), Friedman (1968) e

Lucas (1972) criaram e refinaram o conceito de taxa natural de desemprego, o qual

atribuiu às expectativas dos agentes com relação à inflação um papel fundamental na

definição da curva de Phillips. As conclusões de Phelps, Friedman e Lucas sobre a

necessidade de identificar as expectativas dos agentes com relação à inflação como uma

variável oculta,que exerce um papel fundamentalno posicionamento da curva de Phillips,

não tiveram repercussão imediata sobre os formuladores de política, que prosseguiram

implementando políticas monetárias ativas visando explorar o "trade off' da curva de

Phillips.

A teoria da taxa natural de desemprego admitia apenas um "trade off" temporário

entre inflação e desemprego e conciliava a teoria com a observação empírica do .

deslocamento adverso da curva de Phillips. Ao incorporar expectativas racionais, a teoria

1 O reconhecimento da necessidade de incorporar as expectativas racionais dos agentes como uma:
variável dinâmica na determinação dos impactos de uma dada política econômica se deve a Lucas (1976)

1 •

como veremos adiante.
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da taxa natural de desemprego desestimulava a tentação de explorar o "tradeofl" de

curto prazo. Esta concepção se difundiu aos poucos e sua incorporação ao pensamento

econômico se relaciona com a obtenção de inflações baixas nas nações desenvolvidas na

década de 1990.

Podemos modelar de maneira simples e rápida a evolução deste debate histórico":

Supondo genericamente que a inflação em t seja uma função das expectativas de

inflação, mais um componente que considere a evolução de salários e margens e uma

função inversa do desemprego, teríamos:

1tt - é a taxa de inflação em t;

1tet - é a taxa de inflação esperada para t;

\jI - é a margem bruta escolhida pelas firmas;

't - é um fator de formação dos salários;

8 - é o parâmetro que fornece o impacto do desemprego sobre a inflação;

,...,- é a taxa de desemprego em t;

A equação (1) indica que a inflação depende positivamente da inflação esperada e

negativamente do desemprego. Dadas as expectativas', quanto maior a inflação, menor o

desemprego.

Se pudermos fixar as expectativas inflacionárias em zero, isto é, 1t
e
t = 0, então:

• ~I"

\' f
\/'V

2 A referência para a modelagem é Blanchard (1997).
3 Ao longo deste estudo iremos perceber que as hipóteses a respeito das expectativas exercem um papel
fundamental nos resultados dos modelos.
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(2) 1Ct = ('1/+ r") - 8f.1t , que é a equação que descreve a Curva de Phillips original.

o mecanismo é conhecido como "espiral salários-preços" onde o desemprego

baixo pressiona os salários nominais levando as firmas a aumentar preços, o que aumenta

o nível geral de preços. O aumento do nível geral de preços faz com que os trabalhadores

voltem a pressionar por aumentos, reiniciando o ciclo.

Esta formulação estabelece que, dadas as expectativas, formadas a partir da

inflação passada, uma queda do desemprego conduz a salários nominais mais altos que

induzem aumentos nominais de preços. A evidência empírica em concordância com a

teoria econômica convenceu os formuladores de política a adotarem políticas visando

manter o desemprego baixo e a inflação moderada. Durante os anos 1960, a relação

aparentemente funcionou a contento. Mas a partir da década de 1970, a relação se

quebrou.

Phelps (1967), Friedman (1968) e Lucas (1972) vinham apontando o equívoco de

se tomar as expectativas de inflação como dadas. Se admitirmos que as inflações

passadas alteram as expectativas futuras de inflação, podemos formular uma regra para a

formação das expectativas:

Substituindo esta hipótese em (1) teríamos:

(4) 1Ct = 01Ct-l + ('1/+r) -8f.1t e assumindo 8 = 1, obtemos:
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A equação (5) é conhecida por Curva de Phillips Aumentada ou Versão

Aceleracionista da Curva de Phillips. Para Friedman", "sempre existe um "trade off

temporário entre inflação e desemprego, mas jamais um "trade off permanente. O "trade

off temporário não se origina da inflação em si, mas da sua variação." É daí que vem o

nome Aceleracionista, pois é preciso surpreender os agentes com uma taxa de inflação

mais alta que a esperada, para poder explorar o "trade off".

Para Friedman, o "trade off se dissolve no longo prazo. Num primeiro momento,

a redução do desemprego pressiona os salários nominais. Os trabalhadores tomam o

aumento como real porque a percepção sobre o nível geral de preços se ajusta

gradualmente. O resultado é um aumento na oferta de trabalho que diminui o desemprego

e aumenta o produto. Mas à medida que a percepção sobre o nível geral de preços se

ajusta, a economia volta ao equilíbrio original.

Lucas concentra sua análise no processo de formação das expectativas,

abandonando a noção de ajuste gradual das expectativas e enfatizando a natureza

"forward looking" das expectativas racionais. As pessoas formam suas expectativas

olhando para o futuro e se valem do melhor conjunto de informações disponíveis. As

expectativas de aperto ou afrouxamento da política monetária afetam a economia de tal

forma, que o impacto de uma dada política econômica depende crucialmente das

expectativas. Uma das consequências deste trabalho é o reconhecimento da importância

fundamental da credibilidade da política econômica.

Friedman e Phelps desenvolveram o conceito de (Nonacelerating Inflation Rate of

Unemployment - NAlRU) taxa de desemprego que não acelera a inflação. Para fazer a

conexão com a discussão da Curva de Phillips, podemos denotar a taxa natural de

desemprego por u, e impor a condição de que a taxa de inflação e as expectativas são

racionais e acertam a taxa efetiva de inflação (!rt = !r;). Substituindo em (1) obtém-se: \;..)

~",'

4 Ver Friedman (1968), pág. 1-17.
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(6) = ('I' + 1")
J1n 8 ou 8J1n = ('I' + 1"), e se supusermos que a inflação

segue (1) com 1tet = 1tt-l, então:

Esta última relação liga a taxa de inflação à taxa corrente de desemprego e à taxa

natural de desemprego, além da expectativa de inflação. A variação da inflação depende

da diferença entre o desemprego corrente e a taxa natural de desemprego. NAIRU é a

taxa de desemprego que não produz alterações nas taxas de inflação. A aceitação da

teoria da taxa natural de desemprego não implica na inexistência de um "trade off", se as

expectativas tiverem um processo de formação lento pode haver uma redução do

desemprego no curto prazo com o aumento da inflação. A lição deste debate é que não é

possível explorar o "trade off no longo prazo, pois os agentes passam a esperar a

inflação. O resultado é uma inflação maior e um produto inalterado.

2.2. Regras ou Discricionariedade

O debate que se tomou conhecido na literatura econômica como "regras versus

discricionariedade" opõe, de um lado os defensores de uma política monetária baseada

em regras fixas, que forneceriam uma trajetória para a política monetária sem a

interferência da subjetividade e, de outro lado, os defensores de políticas discricionárias.

Os defensores das regras apresentavam uma argumentação, economicamente

consistente, segundo a qual, dadas as defasagens e incertezas da política monetária, \)

tentativa de produzir políticas estabilizadores poderia induzir a instabilidade no longo

prazo. No entanto, esta linha de raciocínio era enfraquecida por uma armadilha lógica
\

pois, se existisse uma regra ótima, nada impediria um banco central, atuando

discricionariamente, de adotá-la. De modo que a discricionariedade, aparentemente,

dominava as regras de forma absoluta.
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Porém, em 1977, Kydland e Prescott, em um "paper'" seminal, trouxeram para a

macro economia uma aplicação do problema da inconsistência dinâmica, demonstrando

que um banco central discricionário teria um incentivo a produzir um viés inflacionário,

mesmo supondo racionalidade dos agentes.

A partir de então as regras passaram a dominar a discricionariedade, visto que a

instituição de um banco central independente submetido a uma regra de política

monetária contornava o problema da inconsistência dinâmica. No entanto, há ainda

algumas questões em aberto. A própria conclusão da inconsistência dinâmica depende da

hipótese que se faz quanto ao horizonte de otimização que o banco central adota e a'

ocorrência da inconsistência, como veremos adiante, supõe um comportamento míope

por parte do banco central.

A seguir vamos introduzir algumas alternativas de regime monetário que a

literatura e história produziram, para em seguida aprofundarmos a discussão da

inconsistência dinâmica.

2.2.1. Regimes monetários alternativos6

Esta subseção resenha as estratégias alternativas de política monetária que um

banco central pode implementar. Sabemos que o banco central não possui um controle

absoluto sobre a política monetária. O controle da base monetária e da regulamentação

do crédito podem ser um instrumental poderoso, mas os desafios da condução da política

monetária não são menos impressionantes.

O banco central pode fixar a política monetária segundo um objetivo a ser

alcançado, por exemplo estabilidade de preços, e então atuar sobre a oferta de moeda de 0,,- .:

5 Ver Kydland e Prescott (1977).
6 Os textos base desta seção são Fischer (1990) e Fischer (1995).
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modo a alcançá-la. É o que se chama de política discricionária, pois a autoridade

monetária conserva para si o poder de alterar a condução da política monetária de acordo

com os objetivos a que se propõe e com as condições da economia.
,:(.••.••...•..:~

Alternativamente, o banco central pode estar submetido a uma regra específica de'r'.

conduta que não deve ser modificada sob nenhuma circunstância.
..
I.

A dicotomia entre discricionariedade e regras deve ser vista como um contínuo,

no qual o grau de liberdade da autoridade monetária é determinado pela especificidade

dos objetivos dados e pelo instrumentos disponíveis para alcançá-los. Num extremo de; ,

discricionariedade, a autoridade monetária teria todos os poderes e seria obrigada a

promover o bem-estar. No extremo oposto, o BC estaria submetido a uma regra
\ ../

automática de expansão monetária.

o mundo real é melhor caracterizado por arranjos intermediários onde os BCs

possuem objetivos gerais e são obrigados a prestar contas regularmente de seus planos de

ação para o futuro. Estes planos podem ser sintetizados em metas que se estabelecem

para a base monetária, ou qualquer outro agregado significativo, ou para a taxa de juros.

Friedman' aponta o fato de que a atuação do BC americano, o Federal Reserve

System, tentando praticar políticas anti-cíclicas ao longo da história, teve o papel de criar

instabilidade econômica, devido aos longos e variáveis intervalos com que a política

monetária produz seus efeitos. Por isso, Friedman advoga a utilização de uma regra que

determine uma taxa constante para o crescimento da oferta de moeda. No entanto, do

ponto de vista lógico formal, o argumento de Friedman, à época, apresentava uma

fraqueza estrutural, uma vez que se existe uma regra ótima, o BC, atuando

discricionariamente, poderá sempre adotá-la e ainda conservar a flexibilidade para mudar

caso se faça necessário.
-,

7 Ver Friedman (1959).
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Embora funcionando sob um regime discricionário desde sua criação, durante a I

Grande Guerra, a política monetária do FED criou pouca controvérsia enquanto foi bem

sucedida durante a década de 20. As propostas de reforma monetária proliferaram após a

crise da Grande Depressão, quando a falência de inúmeros bancos levou economistas de

Chicago a proporem a obrigatoriedade de 100% de reservas para os depósitos nos

bancos comerciais.

o argumento geral de Friedman em favor das regras, é que as regras ajudam a

autoridade monetária a se manter distante de pressões políticas. Além disso, as regras

fornecem critérios para avaliação de performance e asseguram baixa incerteza sobre a

política econômica para os agentes privados. Seu argumento específico para uma taxa de

crescimento constante da oferta de moeda é de ordem inteiramente pragmática,

assumindo que uma tal regra reduziria a instabilidade econômica, dado que a economia

real já produz muita instabilidade .

Isolar o banco central de pressões políticas espúrias parece ser, economicamente,

uma boa causa contra a qual ninguém se bateria, contudo isto nos coloca diante de um

dilema quanto ao grau de democracia com que a sociedade pretende ser dirigida.

A próxima subseção expõe brevemente as principais alternativas para a fixação de

um "modus operandi " para a autoridade monetária.

a. Regimes quase automáticos:

aI. Padrão-Ouro

O Padrão-Ouro é um regime monetário onde o emissor do papel moeda, em geral

o próprio governo, se compromete a converter cada moeda em seu equivalente em ouro,

a uma taxa pré-fixada, em caso de demanda.

\ ,.
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Idealmente seria um mecanismo completamente automático de regime monetário.

Embora a realidade esteja longe da automaticidade do modelo ideal, o funcionamento do

Padrão-Ouro mostrou-se, na prática, muito mais próximo de um regime de regra do que

qualquer outra experiência histórica.

Durante a vigência do Padrão-Ouro, de 1880 até à I Grande Guerra, um conjunto

informal de "regras do jogo" parece ter se estabelecido, balizando a atuação das

autoridades monetárias dos diversos países. Assim, um país sofrendo déficits na balança

comercial deveria reduzir o crédito doméstico de maneira a proteger suas reservas de

ouro e garantir a conversibilidade, via redução tanto da saída de capitais como da própria

demanda interna.

Mas a análise histórica mostra claramente que o sistema não funcionava de

acordo com a suposta regra. Em primeiro lugar, os países às vezes abandonavam e depois

voltavam ao Padrão-Ouro. E mesmo nos períodos em que eles estavam seguindo o

Padrão, existe razoável evidência de que os BCs e às vezes o próprio Tesouro atuavam

ativamente, embora nem sempre de forma bem sucedida, a fim de manter a

conversibilidade.

A despeito da inexistência de regras claras e da amplitude das regras informais, o

regime de Padrão-Ouro funcionou de forma bem mais próxima de um regime monetário

de regras do que o atual sistema. A diferença chave é que o sistema monetário possuía

um objetivo claro e definido, na maior parte do tempo, com a autoridade monetária

preparada para buscá-lo: manter a conversibilidade entre a moeda e o ouro ao preço fixo

preestabelecido.

o
Na verdade, a oferta de moeda no Padrão-Ouro era determinada pela oferta dei

".,
ouro. Quando a oferta de ouro apresentava um crescimento estável, o arranjo funcionava

de maneira semelhante ao modelo da regra de crescimento constante da oferta de moeda
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proposto por Friedman. Assim, o sistema manteve o nível geral de preços relativamente

estabilizado de 1880 a 1914, mas as flutuações de curto prazo não foram pequenas.

Porém, tomar endógena a oferta de moeda expõe a nação a uma série de

complicações, no caso do Padrão-Ouro os países estavam a mercê das perturbações na

oferta de ouro. Assim, um período de baixo crescimento da oferta de ouro provocou um

período de deflação anual próxima a 1% de 1879 a 1897, com custos sociais elevados.

Posteriormente, com as descobertas de minas de ouro no Meio-Oeste americano houve

um grande aumento da oferta de ouro, e consequentemente da oferta de moeda, que

levou a um aumento da inflação para cerca de 2% ao ano no período de 1897 a 1914.

A crença na capacidade do Padrão-Ouro de garantir a estabilidade dos preços foi

duramente criticada por Keynes, que considerava este sistema um anacronismo, donde

sua referência à relíquia bárbara.

a2. Conselhos da Moeda": A nostalgia da relíquia bárbara"

O sistema de Conselho da Moeda é um sistema no qual o órgão emissor da

moeda local se compromete a trocar a moeda doméstica pela moeda estrangeira de lastro,

a uma paridade fixa. A fim de poder sustentar esta conversibilidade, o Conselho da

Moeda deve possuir reservas em ativos denominados na moeda lastro em volume igual à

moeda doméstica emitida.

A origem deste arranjo monetário peculiar pode ser encontrada no Bank Charter

Act de 1844 na Inglaterra. O Issue Department ( departamento de emissão ) do Banco da
i\

Inglaterra tinha funções estatutárias muito semelhantes às de um Conselho da Moeda, de

forma que não é surpreendente que um regime semelhante fosse instituído nas colônias.

Inicialmente as próprias moedas reais eram utilizadas como meio circulante nas colônias.

8 Ou "Currency Boards" como consagra a literatura sobre o tema.
9 A recuperação da referência de Keynes para o caso dos "Currency Boards" se deve a Paulo Nogueira
Baptista Junior.
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No entanto, havia várias desvantagens nesta prática. Primeiro, o risco de perda de um

valor considerável de ouro no caso de naufrágio. Segundo, recursos reais eram

mobilizados a fim de deslocar os meios de pagamentos sem proporcionar qualquer

retorno econômico.

Como as colônias eram responsáveis por eventuais perdas, a instituição de

Conselhos da Moeda veio a diminuir o risco financeiro da utilização da moeda

metropolitana.

A principal característica de um sistema de Conselho da Moeda, em sua nova

versão para o século XX, é que o Conselho se compromete a manter uma

conversibilidade entre á moeda local e a moeda lastro. A adoção deste tipo de arranjo

monetário tem sido fortemente estimulada pela Banco Mundial como forma de instituir

um sistema de regras em países onde a política monetária esta demasiadamente

contaminada por influências políticas que dificultam a estabilização da moeda.

Da mesma forma que o Padrão-Ouro torna endógena a oferta de moeda,

tornando-a uma função da oferta de ouro, o arranjo conhecido como "Currency Board"

também faz com que a oferta de moeda doméstica torne-se endógena, tornando-a uma

função da política monetária do país da moeda lastro. Se descartarmos a questão da

soberania, ainda assim podemos objetar que o arranjo torna automática a importação de

qualquer choque no país da moeda âncora que afeta a oferta de moeda, ao mesmo tempo

em que inibe a possibilidade de que a política monetária acomode um choque

exclusivamente doméstico.

o "Currency Board" pode ser uma alternativa para nações onde o processo

inflacionário tenha destruído completamente a credibilidade da política monetária. A

Argentina, Hong-Kong, Estônia, Lituânia e outros países vêm adotando o sistema, mas a

despeito de sua inquestionável qualidade como estabilizador de preços, o Conselho da

Moeda não é uma panacéia. Também não é inócuo como atestam as dificuldades

18



econômicas nas quais estes países estão mergulhados, quase sempre relacionadas a uma

balança comercial cronicamente deficitária e a uma dependência extrema dos fluxo de

capitais, cujo excesso produz uma sobrevalorização e a escassez cria pressões sobre o

balanço de pagamentos.

b. Regras clássicas

b 1. Regra da taxa de crescimento constante

Como vimos, Friedman defende que esta regra seria mais apropriada do que

qualquer regra de reprogramação ativa, a qual estaria sujeita a retardos de efeito

desconhecidos e, no limite, uma política monetária ativa respondendo a eventos presentes

poderia surtir efeito somente em um momento impróprio.

o argumento mais poderoso contra esta regra é que a velocidade do estoque de

moeda tem variado de forma importante. Embora possa ser dito que estas variações se

devem à própria instabilidade da política monetária, é quase impensável que os choques

na demanda por moeda causados por inovações financeiras e por variações na taxa de

juros, possam deixar de alterar a velocidade da moeda. Como o estoque de moeda em si

não é o objetivo final da política monetária, não existe outra razão, além do medo de que

uma política monetária ativa possa degenerar, para não considerar estas variações na

velocidade da moeda ao se estabelecerem os objetivos de política.

b2. Taxa de juros ou agregados monetários como objetivos de política

Num famoso artigo, Poole10 analisou num contexto IS-LM a questão da

estabilidade do produto vis à vis o objetivo de política monetária. O resultado foi que

estabilizar as taxas de juros reduzem a variância do produto, nos casos em que os

choques provém, primariamente, da demanda por moeda; enquanto que fixar a oferta de

10 Ver Poole (1970).
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moeda traz maior estabilidade ao produto nos casos em que os choques se originam do

lado real da economia (curva IS ).

b3. Objetivo de PNB nominal

Entre as regras de política monetária que permitem regulagens segundo a

velocidade de circulação da moeda, o objetivo de PNB nominal é bastante apreciado. A

regra criaria um caminho-objetivo para a trajetória do PNB nominal, estabelecendo uma

troca ("trade off") de um para um entre preços nominais e produto.

Sob um regime de PNB nominal como meta, a autoridade monetária a anuncia

cada período um objetivo de PNB nominal, ao invés de uma taxa de expansão para o

estoque de moeda. Com um PNB nominal anunciado publicamente, esta é uma política

que permite ao BC a discricionariedade de ajustar a oferta de moeda diante de alterações

na velocidade de circulação. Do ponto de vista da teoria do controle ótimo, este tipo de

regra permite caminhar bastante próximo das metas, embora tudo dependa da capacidade

da autoridade monetária em prever a demanda por moeda.

Num contexto de um modelo econômico simples de três equações, IS-LM com

uma curva de oferta com uma função de Lucas, uma regra de PNB nominal elimina

completamente os efeitos de choques de demanda sobre o nível de preços e do produto.

Assim, se o objetivo da política monetária for manter o produto e o nível de preços num

determinado nível, uma política monetária que persiga satisfatoriamente um PNB nominal

é apropriada quando a economia sofre choques provenientes do lado da demanda.

Entretanto, é. óbvio que choques adversos do lado da oferta iriam aumentar preços e

reduzir o produto.

A maior dificuldade para se implementar uma regra como esta são as defasagens

nos dados referentes ao produto e o longo período em que estes dados ficam sujeitos à
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revisões. Por isso, a despeito do apelo teórico, considerações de ordem prática têm

excluído esta regra do rol de candidatas plenamente exequíveis.

b4. Regra do nível de preços

A regra proposta por Fischer que o FED expanda a moeda sempre que o nível

geral de preços caia abaixa de um certo limite e contraia sempre que os preços

ultrapassem a barreira. As conseqüências dinâmicas de uma tal regra somente podem ser

avaliadas com um modelo específico; retardos nos efeitos da política monetária

aumentam o risco de que esta regra venha a produzir instabilidade ao invés de

estabilidade, particularmente porque a política monetária parece atuar mais lentamente

sobre os preços do que sobre o nível de produto.

c. Um problema metodológico

Nenhuma destas propostas consegue obter um consenso razoável entre os

economistas. Desde a crítica de Lucas, não existe uma maneira universalmente aceita de

se avaliar as propostas de política econômica que produzam uma mudança significativa

das práticas anteriores e, consequentemente, possam induzir a mudanças inesperadas na

estrutura econômica e no valor dos parâmetros comportamentais. Lucasll, em sua crítica,

conclui que:

"Dado que a estrutura de um modelo econométrico consiste de um conjunto de otimizações por
parte dos agentes, e que o resultado destas otimizações varia sistematicamente com as mudanças na
estrutura das séries relevantes para os tomadores de decisão, se segue que qualquer alteração na política
irá alterar a estrutura do modelo econométrico."

o efeito da crítica sobre modelos econométricos visando previsões de curto prazo

é praticamente irrelevante. Contudo, para modelos econométricos cujo objetivo é a

avaliação dos efeitos de um dada política no longo prazo, a crítica tem um efeito

devastador, pois desqualifica a comparação entre políticas alternativas quando não se

JI Ver Lucas (1976)

21



considera o papel das expectativas como variável dinâmica alterando os parâmetros

comportamentais de reação dos agentes.

2.3. Inconsistência Dinâmica"

Até 1977, parecia que a discricionariedade dominava as regras porque qualquer

regra poderia ser implementada por um banco central atuando discricionariamente. Mas o

conceito de inconsistência dinâmica, trazido para a macro economia no contexto do

debate das regras contra a discricionariedade mudou completamente o quadro.

Inconsistência dinâmica ocorre quando uma decisão futura de política, que faz

parte de um plano ótimo formulado numa data inicial, deixa de ser ótima sob o ponto de

vista de uma data futura, mesmo quando não há nenhuma nova informação.

o problema da inconsistência dinâmica na política monetária emerge em função

da influência exercida pelas expectativas em relação à política monetária sobre preços e

salários. No curto prazo, a política monetária pode efetivamente ser utilizada para atingir

uma série de objetivos reais como: menor taxa de juros, maior nível de produto e

emprego, coleta de senhoriagem para financiar a dívida pública ou prevenir crises

financeiras. Analogamente, uma depreciação da taxa nominal de câmbio pode ser

utilizada para, temporariamente, melhorar a situação do balanço de pagamentos. Quando

a política monetária é conduzida de maneira discricionária, o público racionalmente irá

esperar um certa inflação em função do estímulo que o banco central possui para

produzir uma "surpresa".

Este estímulo surge porque, no momento em que a política monetária é

implementada, as expectativas do setor privado estão dadas. Caso o banco central possua

um horizonte de otimização período a período e, dadas as expectativas, os formuladores

12 A referência básica inicial é o paper de Kydland e Prescott (1977), mas o paper de Barro e Gordon
(1983) é mais elaborado.
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da política monetária sabem que podem impulsionar o produto, reduzindo o desemprego,

implementando uma expansão monetária maior do que a esperada pelo público.

Assim, os formuladores de política podem ficar tentados a produzir uma expansão

maior do que a esperada. No entanto, trabalhadores e firmas fazem suas decisões sobre

salários e preços com base em suas expectativas sobre a política monetária e, agindo

racionalmente, irão antecipar o incentivo expansionista dos formuladores de política e

dessa forma irão aumentar suas expectativas de inflação. O resultado, neste modelo de

inconsistência temporal, é que os formuladores de política não são capazes de enganar o

público e, portanto, o produto não será aumentado por esta estratégia, enquanto a

inflação o será.

A aplicação da inconsistência dinâmica ao debate das regras contra a

discricionariedade conclui que políticas baseadas em regras seriam dinamicamente

consistentes. Em contrapartida, se o BC atuar discricionariamente, sob expectativas

racionais, o público irá esperar que ele atue na maximização de curto-prazo toda vez que

ele puder, dando origem a um viés inflacionário.

Modelo básico"

Suponhamos que o formulador de política possua uma função de perda, otimizada

de período em período, que seja quadrática na inflação e no desvio do produto real do

produto potencial dada por:

L ( • ) - é a função de perda social quadrática na inflação e no desvio do produto;

())- parâmetro que indica o custo da inflação;

13 O desenvolvimento do modelo segue Fischer (1990).
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1tt - inflação no período t;

Yt - produto no produto t;

k - indica a sensibilidade da função a desvios do produto potencial;

y* - produto potencial ou nível desejado do produto.

A hipótese de k > 1é crucial, a explicação mais plausível é que distorções devidas

aos impostos produzem uma taxa natural de desemprego excessivamente baixa. O

modelo supõe uma curva de Phillips aumentada da forma:

(9) Yt = y* + f3(ret -re:) onde Y *,13 > O e ne é a inflação esperada.

Consideremos pnmeiro, um Jogo de apenas um período, esta hipótese é

determinante para o aparecimento do viés inflacionário devido à inconsistência dinâmica.

As expectativas são racionais e seguem:

Remontando a função de perda social para torná-la uma função apenas da

inflação, obtém-se:

Minimizando (11)14, obtemos o caso genérico:

(12) _ f3(k -1) * 132
e

ret - 2 Y + 2 ret
OJ+I3 OJ+f3

14 Basta tirar a derivada parcial da função de perda em relação à inflação e igualar a zero. Reagrupando
o resultado obtém-se (12).
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Se as expectativas estiverem corretas, de modo que 7r; = st, então a inflação - sob

discricionariedade, 1td - será positiva:

Esta inflação positiva que resulta da atuação discricionária é chamada de viés

inflacionário devido à inconsistência dinâmica. Note que, quanto maior (3, a resposta do

produto ao aumento não antecipado da inflação, maior será a inflação resultante e,

consequentemente, maior o ganho de produto. A inflação também é função crescente do

*da distorção (k - 1) y e função decrescente de a (custo social da inflação).

o valor implícito da função de perda sob discricionariedade (d) é dado por:

(14) L(1f,') = (k -1)' (y .),( 1+ ~' J

É evidente que este equilíbrio é pior para o governo ( e para o setor privado se a

função for a mesma) do que uma taxa nula de inflação. Se houvesse um compromisso (c)

crível do banco central com a estabilidade de preços, de modo que:

(15) 1te =7r; = O , fazendo com que a função de perda social assuma o valor:

Para completar o exercício com uma discussão de equilíbrio reputacional, é

preciso montar o caso em que o banco central consegue convencer os agentes de seu

compromisso com a inflação zero, mas engana (f - "fool") os agentes privados,

produzindo inflação. Neste caso também, teríamos 7r; = O resultando em:
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(17) 1f;001 = [p(k -1)y*]
to + 132

Que produziria uma função de perda social de:

Assim, fjJ = 13
2

pode ser considerado uma medida do ganho de utilidade da
to

inflação não esperada pois, co fornece a perda de utilidade pela inflação, enquanto f3
fornece o ganho de produto, substituindo nos resultados temos:

1 L( C) 1 L( C)132 1ft == (1+ fjJ) 1ft
1+-

aJ

A solução discricionária produz a maior perda, a inflação é maior e não há

aumento de produto. Porém, a inflação zero não é o melhor resultado pois, quando o

banco central consegue enganar o setor privado e produz uma surpresa, a perda

resultante é menor. Assim, obtemos um conjunto de inequações que conduz a curiosa

conclusão de que:

15 É importante perceber que esta conclusão se deve à suposição quanto ao tipo de horizonte temporal que
o banco central utiliza em sua otimização. No caso estamos supondo um horizonte de apenas um período.
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Como a perda social é menor no caso em que o banco central engana o setor

privado do que quando atua consistentemente produzindo inflação zero, o banco central

possui uma tentação a violar as expectativas privadas quando estas são consistentes com

.a inflação zero. Mas ao tentar explorar este fator "surpresa" o resultado é uma inflação

maior sem qualquer ganho de produto.

Por isso, Kydland e Prescott'" advogam a necessidade de uma regra restringindo a

discricionariedade do banco central a fim de criar condições para que a inflação zero se

imponha. Numa solução que não é o "first best" , mas é melhor que a solução

discricionária.

o banco central não escolhe a taxa zero de inflação porque dadas as regras do

jogo, em que o setor privado forma suas expectativas de inflação antes do banco central

efetivar sua política, o conjunto 7r; = n, = O não produz um Equilíbrio de Nash.

Caso o setor privado escolha 7r; = Oentão, o banco central irá optar por produzir

uma inflação positiva seguindo a equação (12). A inflação resultante (13) é um ponto de

Equilíbrio de Nash pois, dadas as expectativas privadas será a opção do governo.

A seguir -apresentam-se as pnncipars alternativas de soluções para evitar a

inconsistência dinâmica na política monetária.

I '.
l., "

a. Banco Central Conservador

Uma alternativa para reduzir o viés inflacionário decorrente da inconsistência

dinâmica é delegar a autoridade da política monetária a um "banco central conservador",

cujo conservadorismo consiste justamente em atribuir uma prioridade maior à
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estabilidade de preços do que a média da sociedade. Esta saída, que não se vale de

regras, é geralmente chamada de banco central conservador de Rogoff 17

A função de perda social pondera desvios tanto do produto potencial com relação

ao produto como da inflação com relação aos seus níveis ótimos. A inconsistência

dinâmica produz uma inflação mais alta do que a socialmente ótima. Para Rogoff, a perda

social pode ser reduzida se o banco central puder obter uma reputação firme de combate

à inflação. Ou alternativamente, a perda pode ser resolvida pela condução de um

indivíduo reconhecidamente avesso à inflação para o cargo de presidente do banco

central.

Supondo que a função de perda da sociedade segue a equação (8), Rogoff sugere

que o banco central seja assumido por um banqueiro central que atribua um peso

(j)b «(i)b > (j) ) para a inflação em sua função pessoal de perda. Se este banqueiro

"conservador" assumir o banco central, a perda social resultante de sua otimização seria:

Por (22) se percebe que quanto mais conservador for o banqueiro central, isto é,

quanto maior for o peso por ele atribuído à estabilidade «(Oh), mais próximo da solução

de compromisso. O custo desta estratégia é uma volatilidade mais alta do produto, além

da perda do controle democrático do banco central por parte da sociedade.

b. Reputação

Por que deveríamos esperar que a autoridade econômica irá escolher o ótimo de,

curto-prazo, sem levar em consideração as futuras conseqüências de sua escolha?

16 Ver Kydland e Prescott (1977).
17 Ver Rogoff (1985).
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A sociedade e os indivíduos lidam constantemente com o problema da

inconsistência dinâmica. Pode-se argumentar que há diversos bancos centrais, atuando

sob discricionariedade, cujos históricos de inflação não confirmam a hipótese de viés

inflacionário decorrente de inconsistência dinâmica. Alemanha, Suíça e Japão são bons

exemplos. Nestes países, os bancos centrais, atuando consistentemente pela estabilidade

de preços, desenvolveram uma reputação que faz com que o setor privado espere a

inflação de compromisso.

Uma maneira de analisar o problema do contínuo constituição-lei-regra-

discricionariedade é considerar as políticas como envolvendo uma troca entre os

beneficios da flexibilidade e os custos da inconsistência dinâmica. Certamente, um

compromisso legal pode ser uma forma de superar o problema da inconsistência

dinâmica. Mas nem todos os problemas de inconsistência dinâmica são solucionados por

meios legais.

Fischer (1990) mostra que o governo irá atuar oportunisticamente apenas se sua

taxa de desconto intertemporal for extremamente baixa. O equilíbrio reputacional exige

um horizonte infinito, uma vez que o horizonte finito proporciona a solução retroativa.

Seja a função de perda intertemporal dada por:

co

(23) Mt(e) = L(1+rfiLt+l(e)
o

É preciso montar uma hipótese sobre o processo de formação das expectativas do

setor privado. É lícito supor que se o governo sempre produzir uma inflação de

compromisso (1{=0), então o setor privado irá esperar que ele continue atuando desta

O
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forma. Por outro lado, caso alguma vez a inflação seja diferente de (x"), então a partir daí

o setor privado irá sempre esperar a solução discricionária (nd
)18.

Dadas estas expectativas, consideremos o caso de um governo que tenha sempre

atuado de forma consistente com a estabilidade. Sua decisão de continuar produzindo

inflação zero ou enganar o público produzindo uma inflação inesperada depende de uma

avaliação de ganhos e perdas de cada estratégia. Para avaliar é preciso confrontar o

ganho de "enganar" uma vez contra a sequência futura de perdas. Se o governo

"enganar" ele obtém um ganho de :

(24) Tentação = L, - Llaal = _f/J-Lc
1+f/J

Mas a partir daí, de acordo com nossa suposição, o público passa a esperar (nd
)

que passa a ser, a solução de equilíbrio. A perda da solução discricionária de um período

contra a solução de compromisso é dada por:

Note que tanto a tentação como a perda são funções crescentes de f/J que como

vimos é uma aproximação para o ganho de utilidade da inflação inesperada. Agora, é

preciso obter o valor presente da perda, uma vez que a hipótese supõe a continuidade de

(x"). O ganho de "enganar" é portanto igual à tentação menos o valor presente

descontado da perda que se perpetua (Ld - Lc), ou seja:

_ Loss f/J(y - (1 + f/J)
(26) Enganar = Tentaçao - -- = L

r r(1 +f/J) c

18 Este conjunto de regras para a formação de expectativas é racional, mas não é a única alternativa
possível, isto é, não constitui um sub-jogo de equilíbrio perfeito. O problema de múltiplas soluções em
jogos intertemporais com expectativas racionais é conhecido.
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o governo irá enganar se possuir uma taxa de desconto (y) muito alta, mas

tenderá a agir de acordo com a solução de compromisso se a taxa de desconto for baixa

ou se rp for alta. Há um paradoxo com relação a rp. Quando o ganho de utilidade da

inflação é alto, o ganho de curto prazo da inflação inesperada também é alto, porém,

como demostramos, tanto o ganho como a perda são funções crescentes de rp. Por isso,

o efeito líquido é apriori indeterminado e depende da curvatura da função de perda.

c. Contrato Ótimo entre Principal-Agente"

Na solução do contrato ótimo - uma aplicação da literatura do principal-agente da

teoria dos jogos - a solução sugerida é a adoção de um contrato entre o governo e o

banco central que induza o banco central a se comportar de forma a produzir a inflação

da solução de compromisso (7{) da equação (15). Para isso, firma-se um contrato entre

governo (Principal) e banco central (Agente) através do qual o banco central fica sujeito

a uma penalidade linear na inflação, enquanto o governo é responsável por fazer com que

o contrato seja cumprido impondo a penalidade nos casos de fuga da meta.

A penalidade pode ser um bônus salarial em função da performance dos

executivos do banco central ou o orçamento do banco central. De fato, a penalização

poderia ser sobre qualquer elemento que componha a função utilidade do banco central.

Milton Friedman comentando o artigo de Fischer (1990), ironicamente, sustenta

que por preferências reveladas, as duas variáveis mais importantes na função de perda

dos banqueiros centrais seriam: (1) evitar os mecanismos de controle público e , (2) obter

prestígio popular.

19 Na seção 3.2.4 - Meta de Inflação: modelagem, apresentamos um modelo de meta de inflação em que
uma das alternativas é o Contrato Ótimo Principal-Agente de Walsh.
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Este arranjo institucional, que visa eliminar o "trade off" entre credibilidade e

flexibilidade, foi recentemente proposto por Persson e Tabellini (1993) e por Walsh

(1995). Uma interessante característica deste arranjo é que ele atinge o ótimo social

independentemente das preferências do governo ou do banco central.

d. Banco Central Independente

As soluções estudadas para o problema do viés inflacionário decorrente da

inconsistência dinâmica, ilustram procedimentos que, de uma forma ou de outra, são

adotados pelos bancos centrais em todo o mundo. Porém os enfoques discutidos

implicam em diferentes tipo de independência para o Banco Central.

Debelle e Fischer (1995) e Fischer (1995) introduzem a distinção entre

"independência de objetivos" e "independência instrumental". Um banco central ao qual é

concedido o controle sobre os instrumentos de política monetária possui a

"independência instrumental", enquanto que um banco central que pode fixar os objetivos

a serem perseguidos pela política monetária possui "independência de objetivos".

No modelo de Rogoff, o banco central controla a política monetária e possui

independência para maximizar sua própria função utilidade. Neste caso, ele possui tanto

independência instrumental como de objetivos. Alternativamente, no modelo de principal-

agente com contrato ótimo, o banco central não determina seus objetivos, portanto

possui apenas independência instrumental.

o consenso da literatura, teórica e empírica, sobre o tema aponta a conveniência ,'.>
de se conceder independência instrumental ao banco central, mas não a independência de

objetivos. A melhor alternativa é que o banco central receba um mandato para buscar um

determinado objetivo bem definido, juntamente com as condições operacionais para

tanto.
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A transparência e o monitoramento democrático da atuação do banco central são

essenciais. Primeiro, para estimular o banco central a alcançar seus objetivos e a explicar

as motivações de sua atuações, em segundo, a fim de proporcionar uma supervisão

democrática sobre uma instituição politicamente poderosíssima'".

Evidentemente, a independência instrumental implica que o banco central deve

estar liberado de qualquer obrigação com o financiamento do tesouro, o que elimina o

desejo de utilizar a inflação como mecanismo de coleta de senhoriagem".

Até há algum tempo atrás, os bancos centrais eram vistos como parte do aparato

governamental para promover a política monetária. O termo "Autoridades Monetárias"

foi cunhado para se referenciar às operações conjuntas do Banco Central e do tesouro,

sob a liderança política do Executivo.

Desde 198922, vinte e cinco países diferentes promoveram alterações na legislação

referente ao banco central, com o intuito de conceder independência instrumental aos

seus bancos centrais. O fato de que nos quarenta anos precedentes este tipo de alteração

tenha sido extremamente rara, torna particularmente marcante este movimento em favor

da independência dos bancos centrais.

A razão pela qual uma idéia tão combatida, num passado não muito distante,

esteja adquirindo uma súbita popularidade pode ser atribuída a uma confluência de

fatores. O gradual reconhecimento de que a Curva de Phillips torna-se vertical no longo

prazo, tornando inútil as tentativas de ampliar o produto praticando políticas

expansionistas. A boa performance econômica de países como a Suíça e a Alemanha,

;

)

20 Este é um aspecto que não deve de ser relegado. A preocupação com a transparência e o controle·/
democrático é crescente nas discussões sobre bancos centrais. Além disso, Sargent (1986) aponta várias
razões pelas quais, diante do caráter racional das expectativas, o processo de comunicação com o público
deveria ser incrementado a fim de ampliar a credibilidade das políticas.
21 Sargent e Wallace (1981) demonstram a importância de uma política fiscal equilibrada visto que a
política monetária, isoladamente, não é capaz de garantir a estabilidade.
22 Ver Cukierman (1996).
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onde os bancos centrais usufruem de alto grau de independência. A crescente

internacionalização do mercado de capitais que privilegia os países de moeda estável.

o próprio estatuto do futuro Banco Central Europeu está baseado no banco-

central alemão, historicamente o mais independente dos bancos centrais, criando ufa \,

perspectiva de maior independência para todos os bancos centrais europeus.

Além disso, a falência de instituições como o Sistema Monetário Europeu e o

sistema de Bretton Woods, fizeram com que se intensificasse a procura por alternativas

institucionais que auxiliassem na manutenção da estabilidade de preços.

As reformas em direção ao banco central independente não visam a concessão de

independência de objetivos, mas sim de independência instrumental. Em geral, os

objetivos de um banco central são detalhadamente definidos. Na verdade, o banco

central independente recebe autonomia de ação para perseguir um objetivo, 'mas não tem

independência para decidir qual o objetivo.

Como o estabelecimento de um banco central independente é geralmente o

resultado de um ato do legislativo, pode ser perfeitamente revogado caso o legislativo

assim o decida. De forma que faz pouco sentido a crítica de que um banco central

independente seria um poder sem controle legislativo. Por exemplo, a independência do

Federal Reserve System, está constantemente sob escrutínio e, algumas vezes sob

ameaça do Congresso. A própria independência do Bundesbank não deriva da

Constituição, mas de um ato do Parlamento que pode ser alterado caso se modifique o,
(' -

atual consenso político em favor de uma arranjo institucional que favoreça a estabilidade
0\ .<;

de preços.

,~:. I~\

i., '

Além disso, há uma área em que os bancos centrais jamais obtiveram a primazia.

A escolha do regime cambial sempre esteve a salvo nas mãos do Executivo. Por exemplo,

a despeito de toda a independência do Bundesbank, as decisões sobre a adesão ao
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Regime Monetário Europeu, sobre a taxa de câmbio para trocar a moeda da Alemanha

Oriental por marcos ou sobre as condições para se aderir à União Monetária Européia,

foram todas tomadas pelos políticos alemães. Nos Estados Unidos, as decisões sobre a

taxa de câmbio estão a cargo da Secretaria do Tesouro. De fato, um banco central

independente só é viável se for capaz de manter um amplo consenso político em torno de

sua existência e de seus objetivos com relação à estabilidade no longo prazo.

Assim, a concessão de independência instrumental parece ser uma forma de

constituir um arranjo institucional em que se reforça a credibilidade do banco central para

perseguir o objetivo de estabilidade de preços.

2.4. Questões em Aberto

A observação das séries econômicas aponta para o fato de que existem países -

notadamente o Japão - em que, a despeito do fato da política monetária não seguir uma

regra clara, as taxas de inflação são consistentemente baixas. Isto indica que deve haver

algum modo de aliviar o problema da inconsistência dinâmica.

Outra importante observação devida a Adam Posen (1993), é o fato de que a

clássica correlação negativa entre taxas de inflação e independência dos bancos centrais

nos países desenvolvidos não estabelece uma relação causal. Segundo Posen, a

correlação provavelmente captura um terceiro fenômeno subjacente: um consenso

popular e político a favor da inflação baixa. Assim, nações com um grau maior de

aversão à inflação tenderão a isolar seus bancos centrais de pressões políticas e a buscar

arranjos institucionais que consolidem a política econômica em direção à estabilidade.

Os modelos estudados até aqui aparentemente promovem a predominância das

regras sobre políticas discricionárias; modelos de reputação mostram que as autoridades,
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sob discricionariedade, podem, mas não necessariamente irão, produzir o resultado ótimo

que as regras asseguram.

Entretanto, a questão não está fechada. Um argumento básico em favor da

discricionariedade é que o ativismo político pode lidar com certos distúrbios mais

facilmente e de forma menos onerosa do que uma infinidade de agentes privados. Por

exemplo, não existe uma única boa razão pela qual uma alteração na demanda por moeda

deva ser transmitida aos preços, forçando todos os agentes econômicos a ajustarem

preços e salários, quando a autoridade monetária pode responder prontamente

neutralizando o choque. Um dos argumentos mais importantes a favor das políticas

discricionárias é de que elas deixam a autoridade monetária livre para responder

prontamente a choques não previstos e não descritos na regra potencial.

Simon (1936) já afirmava que "a óbvia fraqueza de um regra fixa, como única

guia da política monetária, reside no perigo representado pelas mudanças drásticas na

velocidade da moeda."

Suponhamos que um distúrbio (81) , cuja natureza não possa ser prevista na regra

de política monetária, seja observado pelo formulador de política a cada período. Este

distúrbio é um "white-noise" sem autocorrelação serial que não é do conhecimento do

setor privado.

Incorporando este distúrbio em nossa função de oferta (9), obtém-se:
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A função de perda social continua sendo dada por (8). O banco central está em

posição para responder às realizações de (8(), porém as expectativas de inflação (7r;),

que determinam o nível de salários, já estão dadas por (10) antes que se conheça o tipo e

a magnitude do distúrbio. Supondo a inexistência de compromisso ou reputação, a

solução discricionária é adotada a cada período fazendo com que a inflação seja:

As expectativas são racionais, mas Ignoram o choque, o que implica que a

equação (13) continua valendo, de modo que:

Portanto (29) assume o valor:

Nesta solução, o banco central responde ao choque permitindo que parte do

efeito recaia sobre o produto e parte sobre a inflação. Assim, um choque adverso de

oferta, por exemplo, causaria tanto um aumento da inflação como uma redução do

produto.f O valor esperado da função de perda social é dado por: t >

23 Implicitamente há a hipótese de que a meta de produto não se altera com o choque, esta hipótese não
altera o ponto sob análise.
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Abandonando a hipótese de que o banco central atua discricionariamente para

trabalhar com um oferta de moeda rígida seguindo uma regra constante. E assumindo a

validade da teoria quantitativa, na forma logarítmica:

(31) m == / = p + y

Onde p é o logaritmo do nível geral de preços e supondo que a última realização

tenha sido zero, então as expectativas de inflação e a inflação efetiva também serão zero.

O valor esperado da função de perda social sob uma regra rígida de oferta monetária

será:

(32) E(L ) = (k _1)2 ( *)2 + (1 + co )0-
2

r Y (1 + 13)2

Observe que o primeiro termo é maior sob discricionariedade, refletindo o viés

inflacionário devido à inconsistência dinâmica. Enquanto o segundo termo é maior sob

uma regra (r) de oferta de moeda constante, refletindo os beneficios sociais da

flexibilidade. O que demonstra a existência do "trade off entre os ganhos da consistência

dinâmica e a perda de flexibilidade de impor uma regra rígida.

Caso o horizonte temporal do banco central seja mais longo do que o próximo

período - e esta pode ser uma das razões para isolar legalmente o banco central de

pressões políticas ilegítimas - então, é possível que o banco central atue de forma a

conquistar uma reputação de credibilidade que produza o mesmo resultado que o

compromisso da regra.

c'

McCallum (1995) em um interessante artigo na American Economic Reviéw

aponta a existência de duas falácias na literatura a respeito do banco central independente
~\'. '

e do viés inflacionário.
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A primeira falácia está na presunção de miopia na fixação do horizonte temporal

da otimização do banco central. Para McCallum, seria impróprio presumir que o banco

central vai se comportar segundo a equação (29) para produzir a inflação de (29') ao

invés de atuar de forma consistente com uma otimização de longo prazo produzindo uma

inflação zero que seja consistente com o resultado obtido em (30).

A inexistência de uma "tecnologia" de coerção não significa que o banco central

não possa atuar de forma a eliminar o viés inflacionário, reconhecendo a futilidade de

explorar o fato de que as expectativas são dadas a cada período. Ao atuar de forma

consistente com uma inflação baixa no longo prazo e, dado o caráter racional das

expectativas, nada impede que o banco central venha a conquistar credibilidade para que

as expectativas tornem-se consistentes com o resultado de inflação zero, como o exposto

na equação:

(33) 7r; =

Onde a convergência obtida pela credibilidade fez com que 7r; =7rt = O

produzindo, assim o resultado de compromisso com a estabilidade. Neste caso, os

agentes vão esperar uma atuação consistente com a inflação zero eliminando o viés

inflacionário. Ao se comportar de maneira consistente com a inflação baixa, o banco

central pode conquistar credibilidade junto ao público que, possivelmente, passará a

esperar uma postura não inflacionária. É uma conclusão perfeitamente condizente com a

hipótese de expectativas racionais.

A segunda falácia é uma objeção direta à solução do agente principal. Para .'~~,\ \.-
McCallum, apesar dos méritos das análises desenvolvidas por Persson e Tabellini (1993) ...

e Walsh (1995), há um equívoco conceitual que acaba produzindo um sofisma.
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A característica insatisfatória da proposição é que o contrato, entre executivo e o

banco central, não elimina a motivação para a inconsistência dinâmica: esta solução

apenas realoca o problema. Se a inexistência de uma tecnologia de coerção é, de fato, um

problema; então, seria necessário aplicar a coerção ao consolidado governo-banco

central.i" Uma vez que o agente responsável pelo cumprimento do contrato, o governo,

possui a mesma - se não for maior - motivação para produzir uma "surpresa"

inflacionária.

No limite, como o governo sena o beneficiário da quebra de compromisso,

aparece um incentivo para que o governo seja indulgente com eventuais "surpresas" do

banco central. Por isso, a objeção de McCallum de que o contrato ótimo entre principal-

agente não supera o problema da inconsistência dinâmica. É o velho problema de garantir

o cumprimento das leis, isto é, quem julga o juiz.

2.5. A evolução dos bancos centrais nos últimos 25 anos25

A natureza da atividade de Banco Central sofreu gigantescas transformações ao

longo dos últimos 25 anos. Na esfera monetária, o esforços para controlar a taxa de

inflação após o primeiro choque do petróleo é a característica mais marcante. Na esfera

financeira, cabe ressaltar a preocupação com a coordenação para viabilizar uma

regulamentação e supervisão efetiva num ambiente globalizado.

Esta seção traça um sumário da evolução da atividade de Banco Central desde de

1970. Ressaltamos dois objetivos básicos da atividade de Banco Central: a busca da

estabilidade monetária e financeira. Os instrumentos utilizados são a política monetária;,

de um lado e, a regulamentação e supervisão do sistema financeiro, de outro.

24 É o conceito de "Autoridades Monetárias" ao qual nos referimos anteriormente.
25 Esta seção tem por base uma seção do 672 Relatório Anual do BIS.
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de 70

Os dois fenômenos marcantes do período são: a estagflação do início da década
1""-

e as transformações radicais do mercado financeiro a partir da década Ide 8~,'
\'-" 'trazendo a liberalização e uma série de inovações financeiras.

'~I

.r-I., "
{'

A resposta ao pnmeiro choque do petróleo, combinando uma política fis'gal

expansionista com uma política monetária acomodatícia, acabou gerando uma escalada

global da inflação. Países como a Suíça e a Alemanha, que adotaram políticas

monetárias menos acomodatícias, ilustraram as vantagens de uma política mais prudente.

O ambiente macroeconômico de altas taxas de inflação, juntamente com uma

crescente liberalização dos fluxos de capitais, estimularam uma série de inovações

financeiras que, em parte, foram viabilizadas pelo avanço da tecnologia de informação.

O impacto destas inovações na atividade dos bancos centrais foi dramático. Os

numerosos episódios de ruptura financeira, que pontuaram o processo de transformação

da indústria, tanto nas nações desenvolvidas como nos países emergentes, reforçaram a

necessidade de uma maior ênfase na manutenção da estabilidade sistêmica.

A crescente globalização das finanças implicou numa perda de autonomia de

medidas regulatórias, confinadas geograficamente ao espaço nacional, estimulando dessa

forma a ampliação da cooperação internacional. Para viabilizar a busca da estabilidade

monetária e financeira, foi preciso criar mecanismos de controle que atuassem

juntamente, e não contra, as forças do mercado.

Ao longo desta trajetória aumentou incrivelmente a dificuldade para se obter uma

âncora nominal para os preços. A crescente flexibilidade dos capitais significou um duplo

desafio para os bancos centrais. A flexibilidade de capitais estabelece limites muito claros

à manutenção de taxas de câmbio fixas. Na virada da década de 1960 para 1970, os

fluxos internacionais de capitais já tinham se tornado uma variável de grande relevância e

tiveram uma participação fundamental em precipitar a derrocada de Bretton Woods.
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Nos anos subsequentes, especialmente no final dos 1980 e começo dos 1990, os

fluxos de capitais ampliaram sua influência, como pode ser demonstrado pela turbulência

nas moedas da União Monetária Européia.

A liberalização dos fluxos financeiros acabou ampliando sobremodo a capacidade

de mobilização de capitais pelos mercados, de tal forma que houve uma perda de

autonomia da política monetária. Os bancos centrais são relativamente incapazes face ao

enorme volume de recursos que os mercados podem mobilizar quase instantaneamente.

Tecnicamente, os mercados poderiam mobilizar mais recursos do que qualquer Banco

Central nacional.

Em um regime de taxas de câmbio flexíveis, a mobilidade de capitais torna-se uma

restrição significativa na autonomia da política monetária. A extrema sensibilidade dos

capitais aos retornos esperados, no curto prazo, para ativos denominados em diferentes

moedas e a incapacidade destes capitais em responderem adequadamente a fatores

fundamentalistas de longo prazo - preços relativos e competitividade - implica em que a

política monetária doméstica fica condicionada aos movimentos na taxa de câmbio.

Paralelamente, políticas desenhadas para interferir nos mercados cambiais através de

intervenções nos mercados de moedas, sem uma concomitante atuação nas taxas de

juros, tornaram-se ineficazes.

Assim, a partir de 1970, o arranjo monetário internacional desenvolveu uma

configuração histórica única: uma liberdade de capitais praticamente infinita, coexistindo

com um sistema de moeda não lastreado e uma infinidade de regimes cambiais. Não

existe uma âncora única para o sistema como um todo tal qual o ouro na vigência do

Padrão-Ouro, ou o dólar na vigência de Bretton Woods.

A transformação do ambiente financeiro teve um forte impacto sobre as nações (\

que adotavam os "targets" monetários como âncoras nominais. Os "targets" monetários ~J
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tinham funções variáveis, de país para país, de acordo com as condições políticas e

econômicas. Após um longo período no qual a política monetária tipicamente

acomodava-se a outros objetivos de política, a adoção dos "targets" monetários

significou o estabelecimento de um compromisso com a busca da estabilidade de preços.

Expressar o objetivo de política monetária por meio de "targets" monetários ao invés de

taxas de juros, viabilizava a elevação destas mesmas taxas a níveis dificilmente aceitáveis

politicamente, se a variável de controle fosse a própria taxa de juros. No caso da

Alemanha, o anúncio dos objetivos de política monetária claramente ligados aos objetivos

de combate à inflação, contribuíram para a convergência da taxa de inflação.

Uma pré condição para qualquer esquema de política monetária baseada em

"targets" monetários, é a existência de uma relação estável entre a variável "target" e a

variável objetivo. No entanto, é justamente esta pré condição que começou a desaparecer

com o avanço das inovações financeiras e das oportunidades de arbitragem,

particularmente no final dos anos 1980. Cabe ressaltar a emergência de novos

instrumentos e novas tecnologias de pagamento, aumento da competição, redefinição das

fronteiras institucionais do setor financeiro, crescente abertura das economias aos fluxos

internacionais de capitais e a facilidade de acesso a uma grande variedade de fontes de

crédito como as forças centrais por trás da instabilidade em relações estatísticas

historicamente estáveis.

Além de terem contribuído para a ineficácia dos "targets" monetários como

âncoras nominais, o desenvolvimento do sistema financeiro progressivamente ampliou a

importância dos "preços" dos ativos como elementos chaves na construção de uma

política monetária consistente. Os "preços" dos ativos financeiros cumprem uma

importante tarefa como indicadores das expectativas do mercado, mas sua importância

para a política monetária deriva do impacto potencial que os "preços" de ativos podem

ter sobre a economia real. As variações nos "preços'" dos ativos são, potencialmente,

uma importante causa de instabilidade financeira, daí porque o assunto vem recebendo

cada vez mais atenção. Por outro lado, a dificuldade de fazer julgamentos preciosos sobre
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o significado das oscilações dos "preços" dos ativos reais msenu um elemento de

subjetividade nas decisões de política monetária.

Atualmente, a única nação desenvolvida cuja política monetária ainda se dá por

objetivos de "targets" monetários é a Alemanha onde, devido a características

exclusivamente locais, o sistema financeiro tem sido menos vulnerável a mudanças. Mas

mesmo lá, esta estratégia está ficando cada dia mais dificil de sustentar e nós veremos

adiante que a Alemanha, de fato, segue um sistema de meta de inflação informal.

Exceto aonde há compromissos em torno da taxa de câmbio, a taxa de juros está

reassumindo o posto de principal variável de política monetária num modelo que vem

dando certo numa série de países onde se adota o regime de meta de inflação. E com

isso, a necessidade de julgamentos subjetivos para interpretar os indicadores econômicos

para guiar as decisões de política monetária passou a ter um papel cada vez mais

importante. Além disso, a busca da estabilidade de preços estabeleceu-se como prioridade

da política monetária no longo prazo.

As transformações ocorridas na indústria bancária obrigaram a uma série de

revisões na estratégia para promover a solidez do sistema financeiro. A principal medida

foi passar a enfatizar cada vez mais as necessidades de capital. O principal veículo para a

cooperação foi o Acordo da Basiléia sobre supervisão bancária realizado em 1974, com a

participação dos países do G-10 na esteira da falência do Bankhaus Herstatt.

A capacidade do banco central de impor regulamentações diminuiu muito com a

internacionalização e o crescimento das arbitragens. Como as estratégia coercitivas são

pouco eficazes, os mercados devem ser compelidos através de estímulos.

Para a política monetária, o crescente poder de sanção dos mercados implicou em

uma tendência de aumento do grau de transparência nos vários níveis. A evolução no

sentido de uma maior transparência nos objetivos e estratégias que ocorreu ao longo dos
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anos 1990 provavelmente foi mais acentuada nas nações que adotaram um "target"

explícito de inflação.

No entanto, a transparência em si não é um elemento capaz de influenciar o

comportamento dos agentes. É preciso que a transparência seja complementada com

credibilidade. Mas a credibilidade só pode ser conquistada com o decorrer do tempo

através da correspondência entre informações e fatos. Uma sinalização em relação à

política de juros perde credibilidade na medida em que não se torna realidade.

A ligação íntima que existe entre consistência da performance e credibilidade

estabeleceu um prêmio para os arranjos institucionais que produzem maior credibilidade.

Na verdade, este é o papel das medidas recentes visando conferir uma maior autonomia

ou independência aos bancos centrais. A função destes arranjos é conferir uma posição de

menor vulnerabilidade diante de eventuais pressões a favor de políticas mais favoráveis

ao emprego e ao produto. Este tipo de pressão é natural num sistema em que os ganhos

se materializam rapidamente e os custos aparecem no longo prazo.

Neste ambiente, em que o exercício de julgamento subjetivo é tão importante para

o sucesso da política, um mandato claramente definido e uma autonomia de ação e

procedimento para buscar o objetivo determinado, são o melhor conjunto para assegurar

uma performance consistente do que seriam um conjunto de normas rígidas. Além disso,

num contexto de moeda não lastreada, a ausência de uma regra de convertibilidade torna

mais factível a adoção de um "target" para a inflação

Na área da regulamentação do sistema financeiro a mudança em direção a uma

maior transparência foi ainda mais marcante. O objetivo é fortalecer a habilidade do

mercado em disciplinar as instituições individuais e criar condições para uma rápida

identificação do grau de risco representado por cada instituição. O principal mecanismo

tem sido aumentar o grau de detalhe das demonstrações financeiras com relação aos
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riscos de crédito e de mercado incorridos pelas instituições, especialmente aqueles

referentes às operações de derivativos.

A política monetária passou a incentivar a adoção de comportamentos mais

prudentes. Exigências de capital mínimo caem nesta categoria. O capital não apenas

representa uma proteção contra perdas, mas também é uma demonstração do

compromisso dos proprietários da instituição com a continuidade da mesma.

Finalmente, tanto no campo macro como micro regulatórios, os esforços têm sido

no sentido de mitigar as consequências das intervenções oficiais que protegem contra

adventos de crises. Estes mecanismos podem lidar com dificuldades limitadas de liquidez

evitando que se transformem numa crise de solvência sistêmica, No entanto, tais políticas

isolam os agentes dos efeitos adversos de políticas imprudentes e assim podem criar o

ambiente para o surgimento de um sistema de incentivos perversos ou "moral hazard"; o

resultado, na ausência de uma legislação apropriada, pode ser o de intensificar e

potencializar os efeitos de uma crise eventual.
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3. Meta de Inflação: Teoria e Prática

"There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis
of society than to debauch the currency. The process engages all the
hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in
a manner which not one man in a million is able to diagnose."

-John Maynard Keynes (1920, p. 236)

3.1. Estabilidade de preços e política monetária

A obtenção da estabilidade de preços tornou-se a principal preocupação dos

bancos centrais, ainda que existam diferenças táticas e estratégicas, históricas e

institucionais entre os diversos países.

Este objetivo requer que a política monetária seja orientada para um horizonte

que supere os impactos imediatos da inflação sobre a economia; assim é preciso estender

o horizonte para um prazo da ordem de dois a três anos. Esta mudança de foco temporal

coloca a política monetária num contexto apropriado, onde as alterações implementadas

irão surtir efeitos sobre a economia real.

Este foco no longo prazo, por parte do banco central, não implica que os efeitos

de curto prazo da política monetária devam ser ignorados. Mas é importante reconhecer

que, mesmo quando se trilha um caminho que leva à estabilidade de preços e as

expectativas condizem com este cenário, as fontes potenciais de inflação não são

completamente eliminadas.

Sempre existe o fiSCO de um choque de oferta como, por exemplo, os dois

choques do petróleo. Nesta hipótese, a política monetária apropriada não consiste em

realizar um aperto súbito, mas sim em criar uma trajetória gradual descendente para a

taxa de inflação. Por outro lado, uma crise no sistema financeiro pode vir a requerer uma
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política monetária mais solta. Um choque de produtividade - informática - pode,

eventualmente, permitir uma política monetária mais folgada.

A mensagem é que a política monetária tem que ser exercida de maneira

cautelosa. A principal razão é que os contratos", especialmente os salariais, têm uma

expectativa de vigência bastante longa, muitas vezes maior do que os efeitos de curto

prazo do choque. Por isso, a política monetária tem que contemplar a existência de

rigidez nos salários e preços que estes contratos acarretam. Assim, uma mudança abrupta

no curso da política monetária na presença de um conjunto de variáveis com rigidez

nominal, pode gerar um custo excessivamente elevado em termos de produto e emprego.

A estabilidade de preços é um meio de atingir o objetivo, que é o crescimento

econômico. A estabilidade é importante e desejável porque um índice de preços em

constante elevação - inflação crônica - cria um alto custo social:

- aumenta a incerteza a respeito dos resultados das empresas e negócios;

_ tem efeitos negativos sobre o custo de capital devido à interação entre a inflação e a

estrutura de impostos;

- reduz-se a eficiência do sistema de preços e do mercado com mecanismo de alocação ;

- cria distorções que induzem à ampliação de atividades não produtivas.

Um exemplo clássico, recentemente vivido no Brasil, de atividade não produtiva

magnificada pela presença da inflação, é o super investimento nas atividades financeiras.

Em economias altamente inflacionárias, os recursos alocados em serviços financeiros são

enormes. Há estudos que apontam uma relação de 10:1 quando a inflação ultrapassa os

dois dígitos, onde a cada dez pontos de inflação anual o sistema financeiro teria um

crescimento adicional de 1%.

Quando os indivíduos têm que gastar mais tempo, esforço e recursos nas

transações econômicas devido à incerteza gerada pela inflação, uma maior parcela da

26 Ver Taylor (1985).
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capacidade produtiva da nação é alocada para lidar com esta demanda por serviços

financeiros. Em resumo, o custo do super investimento no setor financeiro, assim como o

custo de todos os serviços não produtivos cujo crescimento é induzido pela inflação -

como revisões na tabela dos impostos - acaba diminuindo o montante total de recursos

que o país tem à disposição para crescer.

No entanto, movimentos rápidos rumo à estabilidade de preços também têm seus

custos. A hipertrofia do setor financeiro devido exclusivamente à inflação é um deles, na

medida em que o processo de redução do setor provoca altos custos sociais.

De qualquer forma, se o objeto da discussão é encontrar o melhor objetivo para

atribuir à política monetária, então é preciso ter clareza a respeito do que podemos

esperar como resultado da mesma. O que a política monetária, realmente, pode fazer é

criar uma âncora de longo prazo para inflação e, dessa forma, criar uma "trava?" nas

expectativas inflacionárias. Além disso, a política monetária pode ser utilizada para

amenizar os efeitos de uma crise financeira, bem como para prevenir ciclos recessivos.

Ao longo do segundo capítulo, vimos que, nos últimos vinte anos, formou-se um

consenso entre os economistas a respeito das limitações da. política monetária para

estimular o produto e reduzir o desemprego para níveis além do equilíbrio de longo

prazo, uma vez que este tipo de estratégia acaba conduzindo, no longo prazo, a uma

inflação mais alta e não gera efeitos sobre o desemprego e o produto. Parece razoável

afirmar que em uma perspectiva de longo prazo" a política monetária exerce um papel

fundamental na determinação da taxa de inflação, ao mesmo tempo em que não tem

qualquer efeito sobre o nível de atividade e de emprego.

Certamente, a política monetária isoladamente não é capaz de produzir

crescimento econômico. O crescimento origina-se de aumentos na oferta de capital e de

27 O termo "trava" é usado para indicar o efeito limitador sobre as expectativas inflacionárias que uma
âncora produz. A analogia com âncora e ancoragem é análoga.
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trabalho e de elevações na produtividade, isto é, de fatores que estão além do alcance

direto da política monetária. A função da política monetária é criar uma ambiente

propício, de preços estáveis, para estimular o crescimento.

Algumas pessoas argumentam que colocar a estabilidade de preços como objetivo

primário implicaria em um banco central que não se preocuparia com o nível de atividade.

É um posicionamento errado. Na verdade, um ambiente de preços estáveis e sanidade

financeira iria ampliar a capacidade da política monetária em reverter um ciclo de

fraqueza econômica. Ao tentar determinar a trajetória futura da inflação, o banco central

precisa observar um amplo conjunto de indicadores econômicos que reflitam as pressões

de. demanda e a evolução da oferta na economia. Infelizmente, não existe uma receita

segura para se seguir, o que faz com que seja extremamente dificil se obter um consenso.

Algumas nações tem optado por atribuir um mandato estatutário ao banco central

para buscar a estabilidade de preços ao mesmo tempo em que conferem ao órgão

independência instrumental para perseguir seu objetivo. A pesquisa empírica recente tem

demonstrado que tanto a taxa de inflação como a volatilidade da taxa tendem a declinar

na presença de um banco central independente.

3.1.1. Regimes de política monetária: quatro alternativas clássicas

Havendo um compromisso popular e político com a estabilidade de preços e, mais

do que isto, uma maturidade político institucional que reflita este consenso; então, a

busca deste objetivo pode ser atribuída a um banco central independente. É neste ponto

que surge a questão da estratégia operacional ou regime de política monetária a ser

adotado. Ainda que a opção esteja intimamente ligada à tradição histórica e às condições

econômicas de cada país, as tentativas bem sucedidas compartilham duas características:

foco no longo prazo e preocupação com a transparência da política.

Há uma certa variedade de objetivos possíveis para a política monetária. Qualquer

um deles possui exemplos de sucesso e de fracasso, dependendo do contexto em que
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tenham sido implementados e de uma série de outras condições. Aprofundando um

assunto que já foi abordado anteriormente, discutiremos a seguir cinco alternativas

básicas para modelar o regime de política monetária: taxas de câmbio, produto nominal,

agregados monetário, discricionariedade absoluta e, por último e em maior detalhe, o

regime de meta de inflação.

1. Taxa de câmbio fixa

A escolha do regime de taxa de câmbio também é um dos mais longos debates da

teoria econômica. O fato de que não se tenha atingido um consenso fortalece a hipótese

de que não existe um regime superior em qualquer circunstância.

Fixar a taxa de câmbio ou adotar uma moeda forte como referência, certamente

ajuda na obtenção da estabilidade de preços. No entanto, raramente este tipo de arranjo

pode ser mantido por muito tempo. Mesmo durante o Padrão-Ouro, eventualmente a

convertibilidade era suspensa. A ancoragem cambial possui a vantagem de evitar a

inconsistência temporal, na medida em que restringe a liberdade do banco central. Além

disso, a ancoragem cambial é altamente crível e facilmente compreensível pelo público, o

que acelera a convergência da taxa de inflação para o nível prevalecente no país da

moeda referência.

Mas como argumentam Obstfeld e Rogoff (1995), um regime de taxa de câmbio

fixa tem seus custos e desvantagens. A primeira é a perda de autonomia da política

monetária. Em um ambiente de liberdade de fluxos de capitais e mercados globalizados, o

regime de câmbio fixo cria uma vulnerabilidade intrínseca a ataques. Uma nação que fixa

a paridade da taxa de câmbio está abrindo mão da soberania da política monetária, o que

impossibilita a reação no caso de um choque externo que não seja sentido, com a mesma

intensidade, pela nação à qual a moeda está atrelada. Além disso, o mecanismo transmite
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e internaliza, automaticamente, qualquer choque, mesmo que somente a moeda âncora

tenha sofrido o choque original.

Um exemplo recente deste fenômeno pode ser dado pelo efeito da reunificação

alemã em 1990, quando a incerteza associada elevou as taxas de juros e transmitiu um

choque, cuja amplitude originalmente se restringia à Alemanha, para os demais países do

Mecanismo Cambial Europeu, causando uma desaceleração significativa do crescimento

nos países da União Européia. A crise do Sistema Monetário Europeu que, no final de

1992, culminou com a saída da Inglaterra, Suécia e Finlândia está relacionada com este

mecanismo de internalização de choques.

Mas o maior problema talvez seja o fato de que num ambiente de liberdade de

capitais e economia aberta, os regimes de taxa de câmbio fixas ficam sujeitos a ataques

especulativos, quando o mercado percebe que o compromisso cambial está divergindo

das necessidades domésticas". A maior dificuldade com o sistema de "crawling peg",

como é chamado, é que parece haver uma predisposição a crises: frequentemente um

regime de taxa de câmbio fixa só é ajustado após o momento em que a deterioração das

expectativas não pode mais ser revertida. O problema da escolha do "optimal time" para

ajustar a taxa de câmbio é chamado de "exit strategy". Analiticamente, a questão do

melhor momento para introduzir uma mudança no regime de política cambial depende em

grande parte da sustentabilidade da trajetória das contas correntes e assim da avaliação de

qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio. A presença dos fluxos de capitais torna bastante

mais complexa a tarefa de avaliar qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio.

A liberalização financeira torna a manutenção de uma taxa de câmbio fixa muito

mais complicada. Em particular, nações com sistemas de taxas de câmbio fixas ou

"crawling peg", têm que lidar com a inconsistência proveniente do diferencial de taxas de

juros interna e externa. Quando um país adota uma política monetária apertada para

reduzir a inflação, a elevação das taxas internas de juros aumentam a atratividade para o

28 A trajetória da Inglaterra se encaixa perfeitamente neste enredo.
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capital internacional, mesmo incorporando uma eventual desvalorização. O influxo de

capitais resultantes do diferencial de juros tende a contrabalançar os efeitos do aperto

monetário. Este é o problema do influxo de capitais que tem afetado um grande número

de nações no mundo.

É preciso reconhecer que países com abertura de capitais não podem se isolar das

condições monetárias externas. Apesar disso, existem maneiras de mitigar o problema. A

maneira ideal de lidar com os fluxos de capitais depende bastante da origem dos

movimentos. Se o fluxo foi estimulado por um aumento na demanda doméstica por

moeda, então uma expansão monetária pode ser uma boa solução. Porém, não há

resposta plenamente satisfatória se o fluxo foi detonado por uma queda das taxas

externas de juros ou por uma mudança nas preferências do investidor externo. Algumas

vezes a apreciação do câmbio é aconselhável.

Se o país deseja evitar a apreciação, ainda há algumas alternativas. Uma rota pode

ser a da intervenção esterilizadora , aumentando reservas internacionais e mantendo a

taxa de juros constante. Esta é uma alternativa cara, especialmente porque mantém a taxa

de juros interna acima do nível internacional. Uma contração fiscal é aconselhável.

Em síntese, a adoção de uma paridade fixa parece fazer sentido quando a moeda

âncora compartilha do mesmo contexto internacional de forma que haja uma identidade

de interesses e o grau de exposição com o resto do mundo seja reduzido. Esta alternativa

também é extremamente atraente quando uma nação, por qualquer razão, é incapaz de

produzir credibilidade para seu compromisso com a estabilidade de preços.

A análise aponta um problema na sustentabilidade e consistência do regime de

câmbio fixo que fazem com que a estratégia seja contra indicada como regime monetário

ideal de longo prazo.
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2. Meta de agregado monetário

Outra alternativa operacional para política monetária, muito popular nas décadas

de 1970 e 1980, é a utilização de algum agregado monetário como alvo. Este regime foi

mantido de forma consistente por um grupo reduzido de países. Dada uma relação

estável entre um agregado monetário e a taxa de inflação, é possível controlar esta por

meio desse. Tanto quanto a paridade fixa, o objetivo de agregado monetário é facilmente

entendível pelo público. Além disso, propícia um instrumento de política monetária que

pode ser controlado de modo rápido, fácil e direto pelo banco central.

Uma das âncoras monetárias mais populares consiste na adoção de uma meta para

a taxa de crescimento de um agregado monetário qualquer, seja a base monetária, Ml,

M2 ou M3. Caso a velocidade de circulação da moeda seja estável ou previsível, a taxa

de crescimento do agregado monetário pode produzir uma taxa de crescimento constante

da renda nominal o que conduz a uma estabilidade de preços no longo prazo. Se as

hipóteses forem verdadeiras, esta estratégia tem uma série de vantagens. Primeiro,

agregados monetários, quanto mais estreitos melhor, podem ser fácil e rapidamente

controlados pelo banco central. Em segundo, agregados monetários podem ser medidos

com precisão. Por último, o grau de transparência desta estratégia é bastante elevado

fornecendo uma âncora nominal facilmente assimilável pelo público.

A principal vantagem da estratégia baseada em agregados monetários, frente ao

regime de câmbio fixo é que o banco central reconquista a soberania sobre a política

monetária de forma a poder administrar choques domésticos.

É fundamental lembrar que a eficiência deste mecanismo depende da estabilidade

da relação entre o agregado e a evolução da taxa de inflação, o que não ocorre para a

maioria das nações. Caso a velocidade da moeda se altere, seja devido às inovações

financeiras ou devido às modificações nas preferências do público, este regime não será

capaz de produzir a estabilidade de preços.
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Ainda que a meta para um agregado monetário possua uma série de vantagens

teóricas, na prática a falta de estabilidade entre o agregado e a renda nominal

compromete a exequibilidade da estratégia. A experiência de vários países com metas de

agregados monetários aponta que as relações não são estáveis, embora após uma

descontinuidade muitas vezes se possa rastrear novamente a relação. Além disso, a

demanda pelos agregados monetários tem se tornado crescentemente instável em função

de dois fenômenos recentes: o surgimento e difusão das inovações financeiras e o

crescimento dos fluxos de capitais.

3. PNB nominal

Uma alternativa de regime para a política monetária que recebe considerável

atenção na academia é a proposição de que os bancos centrais deveriam buscar uma taxa

de crescimento para o produto nominal" ao invés da taxa de inflação. A principal

vantagem é que uma meta nominal automaticamente pondera o preço pelo produto assim,

sob meta de produto nominal, uma queda na taxa de crescimento esperada iria implicar

numa política monetária mais expansionista.

No entanto, a meta de produto nominal iria obrigar a trabalhar com projeções ou

estimativas do produto potencial o que é muito problemático dada a imprecisão das

estimativas. O conceito de meta de produto nominal não é simples de ser assimilado pelo

público de modo que os ganhos de transparência e credibilidade tendem a não se

materializar plenamente. Por fim, os dados sobre o produto costumam possuir defasagens

relativamente longas e estão sujeitos a revisões constantes. Assim, apesar de suas

qualidades teóricas, o regime de meta de produto nominal não parece preencher as

condições básicas para viabilizar um teste prático.

29 Ver Taylor (1985) e Hall e Mankiew (1994).

55



4. Discricionariedade absoluta

Nos últimos anos, vários países, dos quais o caso mais marcante certamente são

os EUA, têm obtido sucesso na luta contra a inflação sem a adoção de uma âncora

nominal explícita. Ainda que nestes casos não haja uma estratégia explícita e

publicamente articulada, certamente há uma estratégia coerente de condução da política

monetária visando a estabilidade de preços. Esta estratégia envolve um "forward looking"

que produz atuações preventivas da política monetária, sempre que apareçam sinais de

pressões inflacionárias no horizonte de médio ou longo prazos.

o caráter preventivo se justifica pelas defasagens com que a política monetária

produz seus efeitos sobre o produto e sobre a inflação, o consenso - formado na década

passada - aponta um prazo entre 24 e 36 meses nos países desenvolvidos. Estudos mais

modernos tendem a considerar uma defasagem menor, entre 3 e 6 meses.

o principal argumento em favor desta política é que ela tem funcionado bastante

bem, se tomarmos os EUA como paradigma. Dado o sucesso da estratégia, uma questão

natural é por que considerar a hipótese de alterá-la. Afinal, se não está quebrado para quê

consertar?

Um ponto importante é que esta estratégia não é muito transparente, o que pode

produzir incertezas e ineficiências. Além disso, o banco central permanece pouco sujeito

ao controle democrático. Mas a principal desvantagem desta estratégia é que ela depende

crucialmente dos indivíduos. Enquanto a sequência Volcker-Greenspan tem sido

extremamente bem sucedida, nada garante que seus sucessores não voltem a praticar uma

política monetária menos voltada para a estabilidade de preços.

De qualquer forma, esta é uma discussão que está evoluindo nos Estados Unidos,

como podemos observar pelas transcrições de trechos de algumas reuniões do ComJê de

Mercado Aberto:
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"No curso das discussões do Comitê sobre as metas de crescimento dos agregados, os membros
comentaram a respeito da falência dos agregados em proporcionar uma âncora nominal
confiável para a condução da política monetária no últimos anos. Além disso, a recuperação de
relações históricas ou a emergência de novas relações estáveis entre a taxa de crescimento da
moeda e o nível geral de preços... não podem ser preditas com um razoável grau de confiança.
Alguns membros expressaram a opinião de que, em vista destas circunstâncias, o Comitê
precisa continuar a busca por uma alternativa potencial de regime para guiar a formulação da
política monetária e comunicar as intenções para o público, especialmente com respeito ao
objetivo do Comitê em promover a estabilidade de preços no longo prazo. ,,30

Na discussão acima aparecem dois temas que tem sido objeto de discussão ao

longo deste estudo, a preocupação com a falta de aderência dos agregados monetários e

também a preocupação com a comunicação das intenções da política monetária para o

público. Outra reunião abordou diretamente a questão do regime de meta de inflação

como uma possível alternativa:

"O Comitê também está considerando as potenciais vantagens e desvantagens de especificar
uma meta para trazer a taxa de inflação para baixo e obter a estabilidade de preços ao longo do
tempo. Uma meta como essa poderia proporcionar uma alternativa ou suplemento ao regime de
meta para os agregados monetários, os quais têm se mostrado guias não confiáveis para a
política monetária nos anos recentes. Os membros discutiram vários aspectos do regime de meta
de inflação. Por um lado, este regime poderia auxiliar a ancoragem da política monetária e
progressos em relação ao cumprimento das metas poderiam aumentar a credibilidade da política
do Federal Reserve e talvez reduzir os custos da obtenção da estabilidade de preços. Por outro
lado, uma aderência muito restrita às metas de inflação indubitavelmente poderiam restringir o
FED em seus esforços para praticar políticas anti-cíc1icas.,,31

Mas talvez, o mais importante seja perceber que o Fed vem, nos últimos anos,

conduzindo a política monetária com um claro foco na estabilidade de preços de longo

prazo - definida na prática como uma inflação ligeiramente superior a zero - e atuando

de modo discricionário para atingir este objetivo. A preocupação fundamental da

comunicação com o público também está presente na atuação recente do Fed como

podemos perceber pela frequência de discursos e palestras de todos os membros do

FOMe. No entanto, o caráter implícito do regime faz com que se perca algumas das

melhores características: credibilidade e transparência e um controle democrático,

adequado.

30 Minutas do FOMC Meeting de julho de 1995, págs. 19 e 20.
31 Minutas do FOMC Meeting de janeiro- fevereiro de 1995, pág. 18.
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3.1.2. Uma nova abordagem: Meta de Inflação

Esta alternativa tem sido adotada de forma bem sucedida por um número

crescente de nações nos últimos anos. A vantagem que esta alternativa compartilha com

as anteriores é sua transparência e boa aceitação por parte do público. Além disso, tanto

quanto os agregados monetários, um alvo de inflação garante um grau de liberdade que

permite à política monetária fazer frente a choques domésticos. Por fim, o objetivo de,

taxa de inflação supera o problema da flutuação na velocidade da moeda.

A adoção de uma meta para a taxa de inflação certamente produz uma âncora

nominal para a trajetória do nível geral de preços, além de ser de fácil entendimento pelo

público. A principal dificuldade com este tipo de arranjo é que a inflação não é

diretamente controlável pelas autoridades monetárias.

Além disso, os efeitos da política monetária somente se manifestam sobre a taxa

de inflação com defasagens temporais importantes, de modo que o sucesso da política
)

corrente não é facilmente aquilatável, um problema que não aparecia para as duas

alternativas anteriormente mencionadas. Por isso, operacionalmente, é muito mais dificil

atingir a inflação almejada do que é manter a taxa de câmbio fixa ou controlar um

agregado monetário.

3.2. Meta de inflação: teoria

o principal desafio dos bancos centrais neste final de século XX é definir a

estratégia ideal de condução da política monetária para perseguir a estabilidade de

preços. Como resposta a este desafio, a meta de inflação possui uma série de qualidades.

A decisão de adotar uma meta para a inflação como estratégia básica para a

política monetária é fruto do debate econômico a respeito das efetivas limitações da
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política monetária. Nossa revisão mostra que, ao longo dos últimos 20 anos, um

consenso vem emergindo em relação ao fato de que uma política monetária ativa

tentando manter o nível de emprego e de produto acima do nível sustentável de longo

prazo conduz a uma inflação mais alta, mas não necessariamente a um nível mais alto de

produto ou emprego. É por isso que o compromisso com a estabilidade monetária vem

prevalecendo em uma série de países.

o reconhecimento do caráter contraproducente de políticas monetárias ativas em

função das defasagens da política monetária e da inexistência de um "trade off" de longo

prazo entre a inflação e o desemprego ajudou a colocar o foco da política monetária na

conquista da estabilidade de preços no longo prazo.

Ao longo dos últimos sete anos uma série de países vêm adotando um regime de

política monetária que concede autonomia para o banco central perseguir uma meta

fixada para a taxa de inflação. Desde 1991, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Finlândia,

Suécia, Austrália e Espanha (pela ordem32
) adotaram este novo regime em função de

insucessos com os regimes clássicos de meta de agregado monetário e fixação da taxa de

câmbio.

o desempenho obtido na manutenção da estabilidade com o novo regime, ainda

que a base de dados para uma observação empírica não autorize nenhuma conclusão

definitiva, o qualifica como uma alternativa bastante promissora. Uma característica

comum ao grupo de países que adotou o regime de meta de inflação, era a baixa

credibilidade da política monetária e um histórico de inflação.

A busca da estabilidade de preços figura entre os objetivos de qualquer banco
~

central, mas o regime de meta de inflação explicita a estabilidade de preços como

32 Ver Anexo 1: Características dos regimes de Meta de Inflação, para uma descrição sintética dos
regimes.
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objetivo primordial" a ser perseguido pela política monetária, mesmo em detrimento de

outros objetivos em caso de conflito.

A primazia da estabilidade de preços não implica em desprezar outras variáveis,

como taxa de câmbio, produto ou emprego, mas reconhece que a tentativa de realizar

ajustes de curto prazo através da política monetária pode ser, como aponta a experiência,

contra-produtiva.

o regime de meta de inflação ajuda a conferir credibilidade à política monetária,

ao mesmo tempo em que amplia a transparência e a capacidade de monitoramento

democrático do banco central por parte da sociedade.

Outra caracteristica marcante do regime de meta de inflação é a importância

fundamental das projeções de inflação pois, dado o caráter "forward looking" do regime,

a atuação do banco central é pautada pelas expectativas de inflação.

O desenho teórico do regime é bastante simples: a partir de projeções da

trajetória da inflação e da expectativa de evolução em relação à meta pré-fixada, estima-

se a necessidade de reação por parte da política monetária. Na prática; existem algumas

dificuldades operacionais a serem transpostas na implementação do regime, as quais

serão discutidas a seguir.

O modelo do regime de meta de inflação assume diferentes configurações

conforme o país que o adota. Estas diferenças revelam preferências distintas com relação

à combinação ótima entre transparência e flexibilidade, bem como padrões históricos e tl

culturais diversos.

33 O termo geralmente utilizado em inglês é "overriding" o que dá bem o caráter absolutamente
prioritário da meta de inflação quando há confronto com outros objetivos.
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Uma regra simples e restrita de atuação do banco central torna mais fácil sua

compreensão pelo público e também seu acompanhamento e avaliação. Por outro lado,

um espectro de atuação restrito dificulta a atuação da política monetária e por

conseguinte pode vir a minar as bases de sua credibilidade.

Em caráter introdutório, o regime de meta de inflação consiste em pautar a

atuação do banco central para obter estabilidade de preços no longo prazo. O banco

central passa a operar a política monetária de forma discricionária, guiado basicamente

pelas expectativas de inflação futura em relação à meta.

O regime de meta de inflação é um modelo de política monetária no qual as

decisões são guiadas pelas expectativas de inflação em relação à meta. Assim, uma das

características fundamentais do regime de meta de inflação é que a variável meta - a

inflação - não é diretamente observável. Portanto, operacionalmente, o regime funciona

com base nas previsões de inflação futura como termômetro para aferir a necessidade de

atuação da política monetária. Assim, as projeções de inflação no regime de meta de

inflação cumprem um papel essencial e uma vez que a variável meta não pode ser

diretamente observada, as projeções de inflação assumem um papel crucial no manejo do

regime.

O regime de meta de inflação não pode ser, coerentemente, classificado em

nenhuma das categorias dentro do debate entre regras e discricionariedade. Não podemos

considerá-lo uma regra porque isto exigiria uma função de reação previamente definida.

Tampouco podemos classificá-lo como discricionário pois, ao invés de possuir liberdade

total, o banco central está sujeito a objetivos e prazos específicos e não sofre

frontalmente o problema da inconsistência dinâmica.
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Analisando o modelo de meta de inflação, podemos definir três áreas" em que é

preciso optar por soluções específicas: (1) a definição e mensuração da meta; (2) o grau

de transparência e abertura democrática e; (3) o grau de flexibilidade resultante do

arranjo. Existe um alto grau de inter-relação entre as áreas, por isso alguns autores

montam a classificação embaralhando os tópicos de outra forma. A lógica adotada nesta

taxonomia é dividir as áreas pela sua função e depois estudar os impactos, que em geral

se espalham pelas demais áreas.

As discussões a respeito da meta englobam questões como: o conceito de

estabilidade de preços; se a meta deve buscar um nível geral de preços ou uma taxa de

inflação; a definição do índice relevante para medir a inflação e; a atribuição da

responsabilidade de calcular o índice. Além disso, é preciso definir se a meta deve ser

fixada em termos de ponto ou intervalo e qual o horizonte temporal ideal para que a taxa

de inflação faça sua convergência para o nível estabelecido na meta.

A questão da transparência e democracia exige a definição de quem fixa a meta,

como é o processo de comunicação com o público, qual é o processo de avaliação e

controle do banco central. Estas definições têm um impacto fundamental sobre a

credibilidade do sistema.

Outra área com grande impacto sobre a credibilidade é o grau de flexibilidade que

o banco central possui no arranjo. Um grau de liberdade maior para conviver com

pequenos desvios da meta ou acomodar choques pode ajudar a reduzir o custo em termos

de volatilidade do produto. Uma meta apertada controlada de forma rígida pode gerar .r)
\
iinstabilidade instrumental, mas sempre há um dilema entre flexibilidade e credibilidade.

3.2.1. Meta

l>
>

\ :\1
! :,\J.

34 Debelle (1997) apresenta uma taxonomia abrangente, Mishkin e Posen (1997) também fazem uma
classificação interessante. Aqui, a opção foi por desenvolver uma taxonomia mais detalhada como forma
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a. Conceito de estabilidade de preços

Alan Greenspan" define estabilidade de preços como a situação em que os

agentes econômicos deixam de levar em conta as expectativas de inflação em seu

processo de decisão econômica. Na prática, é conveniente fixar o conceito de estabilidade

como equivalendo a uma inflação ligeiramente positiva.

A medida da taxa de inflação é um problema conceitualmente complexo, mesmo

nos EUA onde a técnica de apuração do índice é bastante avançada, os estudos apontam

para uma superavaliação da inflação em tomo de 0,5% a 2%.36

A fonte do viés se relaciona com a maneira com que os índices de preços são

calculados. A base de ponderação em geral é uma pesquisa de orçamento familiar que

fornece informações a respeito dos hábitos de consumo das famílias, a partir desta

pesquisa se constrói uma cesta de bens e serviços cujos preços serão acompanhados. Este

tipo de pesquisa é muito delicada, a rigor seria preciso um ano de acompanhamento para

poder avaliar a evolução sazonal da composição dos gastos, por isso este tipo de

pesquisa costuma ser efetuado com intervalos longos, em geral dez anos.

Um elemento de distorção é o chamado "efeito substituição" que produz um viés

na medida em que as pessoas alteram sua cesta de consumo em função de mudanças nos

preços relativos que permita arbitragens entre bens substitutos. As pesquisas citadas,

apontam que o "viés substituição" nos EUA podem produzir uma superestimação em

tomo de 0,5% na taxa anual de inflação.

\

Mas a principal fonte de distorção no cálculo da inflação provavelmente decorre O;)
dos novos produtos e dos ganhos de qualidade de bens e serviços que não são capturados ..(.)

de refletir cada característica isoladamente. Assim, dividimos três áreas dentro das quais há um conjunto
de conceitos elementares.
35 Ver Greenspan (1997).
36 Ver Shapiro e Wilcox (1996) e Boskian (1996).
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pela metodologia da aferição dos índices. Um exemplo ajuda a esclarecer este fenômeno;

uma operação de catarata na década de 1960 fazia com que o paciente ficasse duas

semanas em convalescência, enquanto hoje apenas um dia é suficiente. No cálculo da

inflação, o expressivo aumento do preço da operação nestes 40 anos é capturado como

um componente da inflação, mas o quase infinito ganho de qualidade não pode ser

mensurado. O mesmo acontece com inúmeros bens e serviços cujos ganhos qualitativos

mais do que compensam os eventuais aumentos de preços. A Comissão Boskin estimou

este desvio em aproximadamente 0,6% ao ano.

Um outro fator a ser considerado são os perigos assimétricos levantados pela

deflação, isto é, através do canal financeiro e de outros canais, os custos para a economia

real derivados de um período de deflação são consideravelmente maiores do que os

custos da inflação para taxas de módulo equivalentes. Este tipo de consideração nos

induz a fixar uma meta para taxa de inflação que seja ligeiramente positiva mesmo após

uma correção para os eventuais erros de medida da inflação.

Assim, a meta é geralmente definida como uma inflação positiva, mas bem baixa.

Este pequeno viés positivo serve para fazer frente a problemas de medida (mudanças de

cesta de consumo, melhoria dos produtos). Além disso, dada a existência de vários tipos

de rigidez nominal, uma inflação ligeiramente positiva permite ajustamentos de preços

relativos que poderiam ser extremamente custosos se a meta fosse de inflação zero.

b. Índice relevante

t
A escolha do índice de preços reflete diferenças metodológicas entre os vários

países e diferentes sensibilidades a choques de oferta. Alguns países usam como meta
\

uma medida do nú~leo da inflação, a fim de excluir da inflação os componentes não

permanentes. O núcleo da inflação exclui os efeitos diretos de um choque particular, mas

não seus efeitos secundários.
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Em vários países, a principal diferença entre o núcleo e a inflação global é que o

núcleo exclui os impactos dos pagamentos de juros imobiliários. A finalidade desta

exclusão é eliminar um componente de retro alimentação da inflação quando os juros

sobem a fim aplainar as expectativas futuras de inflação.

o Canadá e a Finlândia excluem os efeitos dos impostos indiretos, enquanto que a

Austrália e o Canadá também excluem comida e energia do índice. Em geral, a exclusão

de energia e alimentação ocorre para diminuir a volatilidade da taxa, além disso estes

componentes tendem a convergir para a média no longo prazo (dois a três anos),

Na Nova Zelândia, a inflação subjacente" é calculada através de um ajustamento

do IPC que pode aplicar uma série de exclusões previstas na Policy Target Agreement

(PTA). A PTA possui uma série de hipóteses de exclusões: mudanças nas taxas de juros

imobiliárias, choques de preços devidos a desastres naturais, mudanças nos impostos

indiretos e impactos resultantes de uma mudança significativa (efeito maior do 0,25%

sobre a inflação ao longo de um ano) nas relações de troca.

c. Responsabilidade pelo cálculo do índice

Um índice de inflação precisa ser definido e medido. Obviamente, o índice deve

ser preciso, disponível rapidamente, e facilmente assimilável pelo público. Mas

eventualmente será preciso realizar algum tipo de ajuste ou expurgo caso haja um choque

individual de preços - mudança de nível - que não altere a tendência da taxa, pois este é

o campo onde a política monetária pode ser efetiva.

É aconselhável que um órgão independente do banco central seja o responsável

pelo cálculo do índice, pois a superposição de funções poderia ferir a credibilidade.

37 O termo utilizado é "underlying inflation".
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d. Meta: nível geral de preços ou taxa de inflação

Qualquer das opções implica na definição de uma trajetória para o nível geral de

preços. Uma meta de nível geral de preços estabelece diretamente a trajetória esperada,

de modo que a taxa de inflação deve ajustar sua trajetória para atingir a meta. Uma meta

de taxa de inflação abre espaço para "ajustes no nível", de forma que o que passou,

passou. E os desvios com relação à meta não precisam ser compensados. Na comparação

entre as duas alternativas, uma meta de nível geral de preços possui a vantagem de ajudar

a pressionar o nível geral de preços para baixo no longo prazo, mas pode provocar um

aumento da volatilidade da inflação no curto prazo, além de um desgaste desnecessário

quando se torna preciso uma deflação para atingir a meta.

Os países têm optado por uma meta de taxa de inflação porque a adesão a uma

meta de nível geral de preços poderia exigir períodos de deflação, em caso de

ultrapassagem da meta, com um custo excessivamente alto.

e. Ponto ou intervalo

Um dos itens que apresenta maior diversidade entre as nações que adotam meta

de inflação é a largura da meta. A Finlândia e a Austrália optaram por um ponto e não um

intervalo, enquanto o Canadá, Inglaterra, Suécia e Nova Zelândia adotam um intervalo e

a Espanha um teto.

A escolha da meta em termos pontuais ou intervalo reflete um dilema entre

credibilidade e flexibilidade. Uma meta mais rigorosamente apertada sinaliza um

compromisso mais forte, enquanto que um intervalo mais amplo deixa mais flexibilidade.

A adoção de uma meta pontual foi justificada pelo impacto mais rápido na formação das

expectativas, no entanto a tentativa de atingir uma meta estreita pode infundir

instabilidade instrumental e desestabilizar os mercados financeiros.

I'
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Historicamente, manter a inflação baixa sem volatilidade é um fenômeno raro.

Alguns estudos recentes tentam discutir a largura apropriada de uma banda para a meta

de inflação. Analisando o caso da Inglaterra, Haldane e Salmon, concluem que a

probabilidade da inflação se manter no intervalo e 1% a 4% é de apenas 50%. Debelle e

Stevens calculam que um grau de 95% de confiança exige uma banda de ± 5% para o

caso da Austrália. A mensagem aqui é clara, o registro histórico não sanciona a

expectativa de que a inflação possa se manter. em uma banda estreita.

No entanto, este tipo de estudo está particularmente sujeito à crítica de Lucas. É

possível que os ganhos de credibilidade adquiridos com o regime de meta de inflação

possam ajudar a reduzir as respostas das expectativas inflacionárias aos choques e, assim

diminuir a volatilidade da taxa.

f Horizonte temporal

o horizonte de tempo entre a adoção da meta e a efetiva convergência da taxa

corrente para a meta varia bastante. Em geral, depende da distância entre a taxa corrente

e a meta de inflação, mas de qualquer forma é preciso considerar as defasagens da

política monetária.

Na Nova Zelândia e no Canadá, o regime de meta de inflação foi usado como

instrumento na fase final de desinflação. Assim, os horizontes eram mais longos ( 12

meses e 18 meses, respectivamente). Na medida em que a inflação corrente convergiu

para a meta, a meta foi estendida para continuar valendo por um período mais longo.

A adoção do regime de meta de inflação na Inglaterra, Suécia e Finlândia foi a

alternativa para restituir uma âncora nominal após a crise cambial européia do final de

1992. No caso da Inglaterra, o horizonte adotado inicialmente foi a duração do mandato

parlamentar do partido conservador que instituiu o modelo. Nos outros dois países,
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optou-se por um período inicial de adaptação ao novo regime, de modo que as metas

deveríam ser buscadas após 1995.

A Austrália foge um pouco do padrão ao instituir uma meta pontual mas que deve

se adaptar às flutuações do ciclo econômico.

3.2.2. Transparência e democracia

a. Independência instrumental

o banco central é uma instituição com enorme poder político, assim sendo é

natural que haja uma supervisão democrática por parte da sociedade. O controle da

sociedade sobre o banco central se justifica, de um lado, pelo perigo representado por

pressões políticas espúrias e, por outro lado, pelo risco de divergência entre o desejo da

sociedade e a política monetária implementada."

Para solucionar este dilema, a proposta de independência instrumental visa dotar

o banco central de liberdade para utilizar os instrumentos a fim de obter os objetivos que

continuam a ser fixados por meios democráticos.

Na prática, não existe um padrão definido. Enquanto na Austrália, Finlândia e

Suécia a meta de inflação foi anunciada pelo banco central, sem um apoio inicial do

governo, no Canadá e Nova Zelândia a fixação da meta foi um processo acordado entre o

executivo e o banco central e na Inglaterra o banco central somente conquistou sua

independência em 1997. De qualquer forma, o regime de meta de inflação acabou sendo

assimilado também pelo executivo sem o que poderia haver o comprometimento da

credibilidade do regime. O ponto de convergência parece ser a concessão de

38 Dado o custo social da desinflação, em última instância é a sociedade que deve decidir qual a
velocidade do processo porque é ela quem arca com os custos. O ótimo econômico está sempre sujeito à
restrição do desejo social e o aparato político institucional deve refletir este desejo popular, caso contrário
estaremos adentrando num regime de "despotismo esclarecido".
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independência instrumental para que o banco central possa atuar discricionariamente a

fim de buscar o objetivo ao qual está submetido.

b. Processo de comunicação com o público

A importância do processo da comunicação e da credibilidade na formação das

expectativas vem sendo ressaltada ao longo deste estudo. Metas de inflação podem ser

um meio eficiente de comunicar a postura e as intenções da política monetária para o

público e para os mercados. Um conjunto de material institucional, pesquisas,

testemunhos e discursos podem ajudar no processo de comunicação e podem auxiliar a

enfatizar a natureza "forward looking" da política monetária. Além disso, este processo

pode ajudar a angariar o apoio e a compreensão do público no processo de busca da

estabilidade de preços.

c. Avaliação e controle públicos

"O banco central numa sociedade democrática é um magneto para diversas tensões
com as quais a sociedade se defronta. Qualquer instituição que possa afetar o poder
de compra da moeda é percebida como potencialmente afetando o nível e a
distribuição da riqueza entre os participantes da sociedade, o que sem dúvida não é
inócuo. [...] Por isso, não é surpresa que nós no Fed, o banco central do país, e o
guardião último da estabilidade da moeda, estejamos eternamente submetidos ao
escrutínio da sociedade. Na verdade, seria tolice se fosse de outra forma.':"

Assim, devido aos enormes impactos da política monetária na vida econômica em

geral, não poderíamos deixar de manter um monitoramento sobre a condução da mesma.

A extensão em que este monitoramento possa ser efetivado por meio de canais

institucionais, com regras e objetivos ao invés de pressão política direta, pode em parte
I'\>

ser influenciada pelo modelo de meta.
i i

39 Ver Greenspan (1996).
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Uma das principais funções da meta de inflação é fornecer uma âncora ou

mecanismo de coordenação para as expectativas inflacionárias. Uma outra função é

fornecer um critério para avaliar a performance do banco central.

Mas como há uma grande defasagem nos efeitos da política monetária, é

complicado decidir se a ultrapassagem de uma meta se deveu a um erro de condução ou a

choques exógenos inesperados. Uma alternativa poderia ser a utilização da projeção de

inflação como critério de avaliação.

o aumento da transparência e do grau de abertura das decisões ajudam a

aumentar a efetividade da política monetária. A explicitação das razões para a condução

da política monetária ajuda a avaliar sua performance. Este processo de aumento de

transparência e controle público servem de contrapartida à concessão de uma maior

autonomia instrumental sob o regime de meta de inflação.

d. Credibilidade

Nenhum arranjo institucional é capaz de viabilizar e garantir um grau absoluto de

independência ao banco central. Onde o banco central é independente, esta independência

é fruto de um processo democrático através do qual a sociedade considerou ser esta a

melhor alternativa de modelagem institucional.

O limite da independência será sempre ditado pela percepção social de que este

continua sendo o melhor arranjo institucional. Por isso, a atuação do banco central deve

buscar conquistar credibilidade junto ao público, pois é uma forma de aumentar a

percepção quanto à sustentabilidade do arranjo, uma vez que as expectativas impactam

sobre a própria percepção da sustentabilidade do regime e, assim, sobre a eficácia das

políticas.

3.2.3. Flexibilidade
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a. Tolerância a desvios

Qual o nível de desvio da meta de inflação aceitável em resposta a um choque ?

Como a discussão dos méritos de uma meta de inflação contra uma meta de crescimento

da renda nominal sugere, uma meta inviolável de inflação pode não ser suficientemente

flexível no advento de um choque. Um regime de meta de inflação precisa de cláusulas

de exceção ou algum grau de flexibilidade na definição do objetivo a fim de poder fazer

frente a choques de oferta ou outros tipos de choques.

A meta de inflação deve variar ao longo do tempo ? Caso haja uma inércia

substancial nos processos de negociação de salários e preços e a inflação inicial for muito

alta, pode ser prudente evitar uma transição muito súbita para a estabilidade de preços.

Neste caso, a adoção de um caminho de transição para a trajetória da taxa de inflação

pode ser uma ótima opção e de qualquer forma, este é um instrumento que pode ser

usado como mecanismo de garantir maior flexibilidade para a política monetária.

Veremos mais adiante que os países preferem adotar um enfoque gradual, em

geral cria-se uma escada para a meta forçar a queda da inflação por degraus, evitando

uma rota de convergência abrupta

b. Instabilidade instrumental

A adesão a uma meta de inflação muito baixa e rígida pode produzir a chamada

instabilidade instrumental, isto é, a tentativa de atingir uma meta muito estreita de

inflação pode exigir enormes flutuações das taxas de juros com fortes impactos

indesejáveis sobre a economia real.
-'(
\

Não basta que o arranjo seja eficaz em trazer a taxa de inflação para a meta, é

preciso que seja eficiente para minimizar o custo social. Oscilações bruscas das taxas de

juros produzem um efeito nefasto sobre o lado real, este tipo de perturbação pode
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levantar críticas de vários setores da sociedade - o Canadá, como veremos, enfrentou

este tipo de dilema - o que podem minar a credibilidade do sistema.

Como temos visto, a instituição de um banco central dotado de independência

instrumental é resultado de um amadurecimento da sociedade e das instituições que,

refletindo um consenso popular a favor da estabilidade de preços, adotam um arranjo

institucional mais condizente com o objetivo. Caso a instabilidade instrumental,

decorrente de um arranjo pouco flexível, comece a corroer as bases deste consenso,

então a própria sustentabilidade do arranjo pode ficar ameaçada. O risco é um círculo

vicioso onde a perda de credibilidade cria a necessidade de medidas mais extremas, o que

aumentas ainda mais a instabilidade da economia real.

3.2.4. Meta de inflação: modelagem"

a. O modelo

Assumindo que o objetivo do banco central é minimizar uma função de perda

social dada por:

(34) L = (n - n*)2 + À.(y - y*i

Onde tanto os agentes privados como o banco central visam minimizar os desvios

da inflação e do produto de seus níveis ótimos, n* e y*, respectivamente. Usualmente se

normaliza os níveis ótimos para inflação zero e um nível de produto acima do

desemprego natural (NAIRU). O parâmetro À. define um peso maior para os desvios do

produto do que da inflação, de modo que uma sociedade fortemente avessa a inflação

possuiria um À. baixo e um n* baixo.

A minimização está sujeita a uma curva de oferta dada por:

40 Ver Greeo (1996).
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A curva de Phillips (35) admite um "trade off" de curto prazo, pois no modelo se

considera que as expectativas estão dadas quando o banco central atua. Além disso, a

oferta está sujeita a choques aleatórios que, tal qual na formulação anterior, não são do

conhecimento público quando o banco central produz sua política monetária.

Para resolver a minimização é preCISOuma equação para as expectativas de

inflação do setor privado dada por (36) onde assumem-se expectativas racionais e a

equação (37) fornece uma regra para a atuação da política monetária, onde se escolhe a

taxa básica de inflação (a) que ocorre caso não haja qualquer choque. Além disso, a

política monetária escolhe o padrão de reação diante de um choque qualquer, dado pelo

parâmetro X.

o modelo é solucionado para a política monetária ótima dada pelo parâmetros a e

X que minimizam a função de perda social (1).

b. Política Monetária com Compromisso: caso básico

No caso básico, assumimos plena credibilidade do banco central quanto ao

compromisso com a estabilidade. Assim todos os possíveis distúrbios, E, bem como a

reação do banco central, são de conhecimento público. Nesta construção de hipóteses

estamos eliminando dúvidas provenientes da incerteza da reação da política monetária.
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Assim, as expectativas do setor privado convergem para o nível ótimo de inflação,

1t*. Esta é a hipótese a ser relaxada na próxima seção.

o valor ótimo dos parâmetros a e X é obtido pela condição de primeira ordem.

Inserindo os valores ótimos na equação de política (37), obtemos (38):

* Â(38) 7rt= 7r +--lit
l+Â

Na ausência de choques a inflação será a ótima, na nossa suposição, zero. Caso

haja um choque de oferta que reduza o produto, o banco central afrouxa a política

monetária (criando uma inflação inesperada) para contrabalançar o declínio do produto.

A resposta ao choque depende das preferências sociais em relação ao "trade off entre

inflação e desemprego dada por À, como mostra o segundo termo da equação (38). A

equação (39) quantifica a extensão em que a política monetária pode contrabalançar o

choque:

li(39) Y =_t
t l+Â

Como já vimos", a literatura classifica este tipo de arranjo, baseado no

compromisso, como sujeito à inconsistência dinâmica, dado o incentivo do banco central

para promover "surpresas" que aumentem produto e emprego.

c. Políticas Discricionárias

Num regime discricionário, o banco central não tem como anganar total

credibilidade e, dessa forma, convencer os agentes privados a não esperarem "surpresas"

expansionistas. Neste caso, não podemos assumir a convergência das expectativas em

torno de zero, agora é preciso contemplar o impacto da política monetária na formação

das expectativas. Assim, a fórmula de reação ótima da política monetária passa a ser dada
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por (40), onde se inclui uma segunda constante, ~ e , que reflete o viés inflacionário
l+Â

causado pela inconsistência dinâmica na ausência de compromisso crível.

* * Â(40) n, = 7r +Ây +--&t
l+Â

Percebe-se que a inflação excede o nível ótimo porque os agentes privados, na

ausência de um compromisso que torne crível o apreço pela estabilidade por parte do

banco central, irão esperar uma "surpresa" na política monetária. Como a "surpresa" é

antecipada, não há efeito sobre o produto. O resultado é um produto que não se altera e

uma taxa de inflação média mais alta, numa conclusão coerente com o que havíamos

estudado no primeiro capítulo.

No entanto, o problema da inconsistência dinâmica pode estar superestimado pelo

fato de que o modelo acima não contempla o fato de que a política monetária é um

processo contínuo, ao longo do qual o banco central pode estabelecer uma reputação

cujo efeito seja próximo ao do caso do compromisso estudado acima. Como vimos

Mcôallum", aponta a falácia contida na suposição que o banco central irá sempre adotar

uma lógica de curto prazo, mesmo quando no longo prazo esta posição se revela

contraproducente.

Se estendermos o modelo para um jogo de vários períodos onde o banco central

pode buscar uma ponte entre a política monetária presente e futura, o problema do viés

inflacionário pode ser eliminado.

d. Solução para Inconsistência Dinâmica: Contrato Ótimo

41 Ver seção 2.l.3. Inconsistência Dinâmica.
42 Ver McCallum (1995).
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o desenvolvimento a seguir, modela a proposição de principal-agente'f onde o

governo estabelece um contrato com o banco central em que se estipula uma penalização

(c - onde c é um custo por cada unidade em que a inflação exceder a meta, se for

apropriadamente definido (c = Ày*) esta penalização irá contrabalançar o viés

inflacionário sem produzir efeitos sobre o produto) para desvios da meta, esta pena é

linear na inflação de modo que a penalidade contrapõe o incentivo a "surpresas",

eliminando o viés inflacionário. A equação (41) estabelece o contrato ótimo de Walsh:

* * ,.1,
(41) ;rt =st + Ây +--&t-C1+,.1,

e. Meta de Inflação e Inconsistência Dinâmica

Uma alternativa, tanto ao banco central conservador de Rogoff, quanto ao

contrato ótimo de Walsh, é o regime de meta de inflação. O governo determina ao banco

central a meta de inflação 7th abaixo do nível socialmente ótimo 7t *. A política monetária

continua sendo exercida de forma discricionária, de modo que as expectativas são

alteradas pelo desempenho da política monetária, resultando na equação (42) onde se

percebe que o eventual viés inflacionário pode ser contrabalançado pela escolha de uma

meta suficientemente baixa, dada por (26).

A conclusão desta modelagem é que o regime de meta de inflação é capaz de

proporcionar uma solução para o problema da inconsistência dinâmica, porém é preciso

lembrar que a origem do viés inflacionário não é atacada. A equação (44) mostra que o

43 Ver Walsh (1995).
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regime de meta de inflação gera inflações médias e esperadas de acordo com o nível

ótimo.

[
* * • À] *(44) E(1rt) = E 1r - Ày +Ày +-- = 1r

l+À

No entanto, a inflação efetiva fica acima da inflação meta gerando um potencial

problema de credibilidade.

3.3. Meta de inflação: prática"

3.3.1. Alemanha: Um precursor da meta de inflação

Meta de Agregado Monetário da Alemanha:

o modelo de atuação do banco central alemão, o Bundesbank, serve de exemplo

para os regimes de meta de inflação. Várias das características do modelo do Bundesbank

influenciaram de forma decisiva o desenho do modelo de meta de inflação em outros

países. O modelo da Alemanha pode ser encarado como um precursor da meta da taxa de

inflação. Como apontaram Bernanke e Mishkin (1997), o Bundesbank pode ser visto

como um híbrido de meta de inflação e meta monetária e compartilha mais características

com o primeiro regime do que com o segundo.

A experiência alemã com as metas de agregados monetários, ao longo dos últimos

vinte anos, fornece valiosas lições para a implementação bem sucedida de um regime de

meta de inflação. Apesar de formalmente o Bundesbank trabalhar com uma meta para o

M3, há também um objetivo numérico para a taxa de inflação cumprindo um papel

central no regime de meta de agregado monetário. O modelo de meta monetária na

)

44 Toda esta seção está baseada no estimulante "paper" de Mishkin e Posen (1997) que analisa as
experiências da Alemanha, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra com o regime de meta de inflação. IL,
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Alemanha é bastante flexível, a convergência das metas de inflação de médio prazo para

as metas de longo prazo sempre foram graduais.

Sob o regime de meta monetária, a política monetária tem se mostrado sensível a

considerações de curto prazo, como crescimento e taxa de câmbio. A meta de longo

prazo para a estabilidade monetária tem sido definida como uma taxa de inflação

ligeiramente positiva. Um elemento central do regime de meta monetária é o firme

compromisso com a transparência e a comunicação da estratégia de política monetária

para o público.

A Adoção da Meta Monetária

A decisão de adotar uma meta monetária na Alemanha foi tomada num ambiente

favorável e sem pressões. Na ruptura do esquema de Bretton Woods, o banco central

alemão desfrutava de grande credibilidade e o marco estava se apreciando. A perda da

âncora cambial, representada pelo padrão dólar-ouro, não deflagrou uma crise de

credibilidade que demandasse uma resposta imediata, permitindo uma passagem bem

gradual, dois a três anos, para o novo regime.

Dois elementos foram fundamentais na adoção da meta monetária na Alemanha.

Primeiro, a teoria indica que uma âncora nominal ajuda a inibir políticas monetárias

acomodatícias em relação à inflação ou expansionistas em relação ao produto. Além

disso, havia o desejo de criar uma trava para as expectativas inflacionárias de médio

prazo quando a política monetária teve que acomodar o choque do petróleo. ~\- \,

Em 5 de dezembro de 1974, O Conselho do Banco Central do Deutsche I/ ,.
Bundesbank anunciou: "a partir da presente perspectiva alvejamos um crescimento de (

(

8% no estoque de moeda do banco central (CBM45
) para o ano de 1975 como aceitável \')

\,.'

45 CBM _ Central Bank Money ou Moeda do Banco Central é um conceito semelhante à Base Monetária,
a diferença é que o CBM exclui os depósitos voluntários dos bancos no BC e os pesos dos depósitos
sujeitos ao recolhimento no compulsório são históricos e não correntes. A escolha deste agregado ocorreu
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em função das metas de estabilidade.?" A meta de crescimento do estoque de moeda do

banco central (CBM) foi fixada a fim de viabilizar o crescimento econômico e inibir

pressões inflacionárias provenientes da evolução dos agregados monetários.

Desde 1973, o Bundesbank vinha usando o estoque CBM como o indicador

preferencial do comportamento da oferta de moeda, mas nunca havia feito um anúncio

para sua taxa de crescimento. Apesar da fixação da meta ter sido um movimento

voluntário, o comunicado enfatizou a concordância do governo federal com a medida.

A análise dos documentos mostra que o Bundesbank tinha uma preocupação

implícita com a deterioração das expectativas inflacionárias. No início de 1975, a

fragilidade da economia obrigou o banco central a soltar ainda mais a política monetária e

a preocupação era evitar que a política acomodatícia em face do choque dos preços do

petróleo pudesse ser interpretada como um desvio do objetivo de estabilidade de preços.

Diante da necessidade de praticar uma política monetária solta para acomodar O·

choque, surgiu o dilema da credibilidade e o desafio de permitir uma descontinuidade no

nível geral de preços, sem que esta mudança ganhasse "momentum" e se transformasse

numa força inercial criando uma trava nas expectativas de inflação.

Mecânica Operacional

A análise histórica e institucional da operação do banco central alemão revela que

o Bundesbank não segue uma estratégia restrita aos agregados monetários, isto é, a

estabilidade não é o único objetivo de curto-médio prazo e o banco central não atua

como se a correlação entre o agregado e a inflação fosse forte o suficiente para desprezar

a análise da evolução corrente da conjuntura.
'.
II

1
~ '..)

1'\.

em função de sua maior capacidade de refletir não só a criação de moeda por parte do banco central, -,, .
(BM) como também o efeito da criação de moeda por parte do sistema bancário.
46 Deutsche Bundesbank - Annual Report, 1974.
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A partir de 1988, o Bundesbank passou a utilizar o crescimento do M347 como

uma meta intermediária. Além do fato de não incluir depósitos de poupança com

maturidades longas, a principal diferença entre o CBM e o M3 é que o primeiro é um

agregado de soma ponderada e o outro, de soma simples. Por definição, a evolução do

CBM é bastante próxima da evolução do M3. A única fonte potencial de divergência

relevante seria uma súbita flutuação nas preferências que deslocasse o desejo de reter

moeda do público diante de depósitos. Este tipo de divergência tem aparecido em

algumas circunstâncias, notadamente em 1988, devido a uma série de mudanças na

estrutura de incentivos financeiros e, outra vez, em 1990-91 depois da reunificação.

A prática do Bundesbank é fixar, a cada final de ano, a meta de agregado para o

ano seguinte. O banco central deriva a meta a partir da teoria quantitativa da moeda. É

preciso destacar que o Bundesbank não se utiliza de previsões para a taxa de crescimento

do produto, mas se vale das estimativas da taxa de crescimento do produto potencial

porque o banco central acredita que não deve se engajar em políticas com viés de curto

prazo. Este tipo de orientação permite ao banco central evitar discussões sobre a

qualidade das projeções de crescimento e inibe críticas quanto a interferências impróprias

no ciclo da economia.

Até 1984, o banco central considerava a existência de "aumentos inevitáveis de

preços" e portanto fixava as metas de crescimento dos agregados de maneira a aceitar

este elemento perturbador, sempre com duas restrições: estes aumentos deveriam ficar

abaixo da inflação corrente e da inflação prevista para o ano seguinte. Esta postura é uma

forma de reconhecer que os aumentos de preços que já foram incorporados pelos agentes

não podem ser eliminados instantaneamente, mas sim por etapas. Em 1984, no entanto, o

Bundesbank retirou essa margem inflacionária e assumiu uma hipótese de inflação de 2%

para o médio prazo.

47 M3 é definido como a soma da moeda em circulação, depósitos à vista, depósitos à prazo com
maturidade inferior a 4 anos e certificados de poupança com prazo de três meses.

80



A aceitação de uma inflação inevitável levanta quatro questões. Primeiro, a

política monetária é focada no médio-longo prazo. Segundo, a convergência do médio

para o longo prazo deve ser gradual porque existem custos na transição que não podem

ser desprezados. Terceiro, os objetivos de médio prazo sempre foram definidos como

uma inflação maior do que zero. Quarto, se as expectativas de inflação se mantém r

estáveis, não existe a necessidade de produzir uma reversão das elevações passadas do \~

nível de preços, isto é, caso seja possível manter a expectativa de inflação futura

constante na presença de um choque adverso, não há a necessidade de buscar uma

política capaz de desfazer o efeito do choque. Assim, desde que o choque não afete as

expectativas, sua assimilação ao nível geral de preços não prejudica a estabilidade no

longo prazo 48.

Em dezembro de 1975, a meta para o CBM foi fixada em termos pontuais para

dezembro de 1976. Devido às oscilações de curto prazo, as metas posteriores passaram a

ser fixadas em termos de médias anuais. Em 1979, duas alterações ocorreram: (1) as

metas passaram a ser fixadas por intervalo, com uma meta e uma faixa de ±1,5% e; (2)

as metas passaram a ser anunciadas em termos de taxa de crescimento no quarto

trimestre frente à média do ano anterior.

É importante ressaltar que as alterações gradualmente aumentaram o poder

discricionário do banco central e garantiram um grau de liberdade maior no curto prazo.

Sem abandonar um compromisso de médio e longo prazo, garantidos pelas metas, o

Bundesbank ganhou liberdade de ação no curto prazo.

Além disso, o Bundesbank sempre procurou garantir um espaço para desvios em

relação às metas no caso de choques exógenos. Em 1977, a valorização excessiva do

marco juntamente com sinais de um ciclo de baixa atividade, fizeram com que as metas

fossem ultrapassadas. O Bundesbank, no entanto, preocupou-se em ressaltar que o desvio

48 Este ponto é central para entender a opção por meta de inflação ao invés de meta de nível geral de
preços.
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era um risco calculado, mas o compromisso com a estabilidade estava mantido no médio

e longo prazo.

A transparência do Bundesbank é em grande parte um ato voluntário do banco

central, uma vez que não existe obrigatoriedade estatutária de realizar comunicados

públicos. A própria ingerência executiva na atividade do banco central é inibida pelo

regulamento do banco central independente. No entanto, o Bundesbank procura manter

um fluxo constante de informações para o público, valendo-se, principalmente, do único

comunicado obrigatório a que está sujeito, o anúncio das taxas de juros na Gazeta

Federal. A instituição costuma acrescentar uma série de artigos e avaliações de

conjuntura que consubstanciam a linha adotada na condução da política monetária. É

preciso observar contudo que a instituição adota alguns procedimentos, como não

divulgar projeções e discutir somente o passado e o presente, cujo resultado é a perda de

alguns graus de liberdade no monitoramento e avaliação da performance do banco.

A Política Monetária sob Metas de Agregados Monetários

o principal foco nesta seção é analisar como foi a administração da reunificação

alemã. O interesse por este tópico decorre da representatividade do episódio como um

microcosmo do universo da política monetária, na medida em que o banco central

administrou um imenso choque, cujo efeito teve que ser acomodado aceitando-se uma

mudança de nível nos preços.

Desde o início da utilização do CBM como variável meta, o banco central alemão

estava ciente dos riscos decorrentes de uma variação na velocidade de circulação da

moeda. Em 1977, o Bundesbank permitiu um crescimento do CBM maior do que a meta

em função da apreciação do marco e da fraqueza da atividade econômica.

Em 1981 e 1982, o CBM cresceu em velocidade bastante inferior ao M3 devido à

depreciação do marco, que atraiu um influxo de capitais repatriados e provocou uma

inversão na estrutura a termo das taxas de juros. A consequência foi que a meta de 4% a

82



7% para o CBM em 1981 não foi alcançada, mas como a inflação estava em trajetória

descendente o banco central permitiu o desvio.

Em 1986 e 1987, a situação inversa: o marco forte combinado com taxas de juros

baixas, levou a ultrapassagem das metas de CBM e de M3. A tolerância do Bundesbank

pode, em parte, ser atribuída ao Acordo do Plaza do G-7 sobre taxas de câmbio. Mas

estes desdobramentos compeliram o Bundesbank a mudar a meta para M3, não mais

como meta intermediária mas como objetiva. O abandono do CBM como variável meta

reflete em grande parte a preocupação com a perda de credibilidade, caso a meta para o

CBM fosse sucessivamente ultrapassada.

O comportamento do Bundesbank diante dos desvios de metas sugere uma

assimetria de reação. Aparentemente, o banco central reage elevando as taxas de juros

quando a meta de agregado monetário é ultrapassada, mas não reage com a mesma

presteza quando ocorre o inverso.

O banco central alemão também demonstra em sua prática a preferência por

perseguir trajetórias graduais de desinflação no advento de choques. A resposta ao

choque do petróleo em 1979 foi bastante gradual e este gradualismo foi comunicado ao

público. O Bundesbank fixou o nível inflação "inevitável" em 8% para 1980, claramente

abaixo do nível corrente, mas certamente bem acima do nível aceitável no longo prazo. A

inflação foi trazida para baixo por degraus, até voltar a 2% ao ano em 1984. Esta

estratégia gradualista, longe de ser uma postura complacente com a inflação, mostra a

preocupação do banco central com os efeitos sobre a economia real de uma trajetória de

ajuste muito acentuada.

A experiência da reuníficação

A situação econômica na República Federal da Alemanha nos dois anos que

precederam a reunificação com a República Democrática da Alemanha, em 10 de. Julho
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de 1990, foi caracterizada por um crescimento do Pffi da ordem de 4% ao ano e pela

primeira queda significativa na taxa de desemprego desde os anos 1970. Após um longo

período de desinflação e baixas taxas de juros durante a década de 1980, a inflação tinha

se elevado de -1% em 1986 para mais de 3% em 1989. O Bundesbank havia começado a

elevar os juros na metade de 1988, trazendo a taxa repo" gradualmente de 3,25% em

junho de 1988 para 7,75% no início de 1990. A primeira meta de M3 (3% a 6% em

1988) foi superada em 1%, mas em 1989 a meta - de 5% - para o M3 foi cumprida com

precisos 4,7%.

As incertezas resultantes da perspectiva da reunificação pressionaram as taxas de.
juros de longo prazo e a taxa de 10 anos subiu de 7% para 9% em apenas seis meses. O

salto nas taxas de longo prazo, juntamente com a força do marco, permitiram ao banco

central manter as taxas de juros inalteradas durante os meses que precederam a

reunificação, bem como nos primeiros meses de unificação, apesar de uma política fiscal,

extremamente expansionista levando o crescimento do Pffi para níveis recordes.

Em parte, a decisão de manter os juros inalterados na fase inicial da reunificação,

se deveu ao fato de que a pressão inflacionária resultante da conversão da moeda da

antiga Alemanha Oriental em marcos tinha um potencial inflacionário indiscutível, mas de

dificil avaliação. O Bundesbank se opusera à taxa de conversão acordada no tratado de

reunificação (em média 1 marco para cada 1,8 marcos orientais) e havia sido

publicamente desautorizado neste assunto, numa demonstração de que a estratégia

cambial não está na alçada do banco central. O agregado M3 havia crescido quase 15%

em função da reunificação e a taxa de conversão adotada acabou se mostrando adequada.

Embora o Pffi da Alemanha Oriental fosse estimado em pouco mais de 7% do Pffi

Alemão, as transferências vultuosas foram absorvidas.

... \

;

49 A taxa repo fornece a taxa básica de recompra de papéis do banco central, enquanto a taxa lombarda
fornece o piso da taxa de juros para o mercado por ser uma linha de liquidez com taxa punitivas. Há um
a terceira taxa que é a "discount rate" que é uma linha de liquidez não punitiva.
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Durante os primeiros meses de reunificação, o Bundesbank estava preocupado em

monitorar as alterações de portfólio ocorridas na antiga Alemanha Oriental, em resposta à

introdução da nova moeda e também de um novo sistema financeiro, com toda uma série

de inovações e um conjunto de novos ativos inexistentes anteriormente.

No processo de reunificação, a interpretação dos dados a respeito dos agregados

monetários tomou-se bastante complicada, dada a ausência de padrões que pudessem

servir de referência. O Bundesbank, durante a segunda metade de 1990, continuou a

compilar estatísticas monetárias separadamente para cada região. Embora o agregado M3

tenha crescido na ex Alemanha Oriental no final de 1990, a taxa do final de 1990 para a

Alemanha reunificada - 4,56% - estava de acordo com a banda meta de 4% a 6%.

Na segunda metade de 1990, a taxa repo aproximava-se da taxa lombarda,

indicando que os bancos estavam utilizando o instrumento de liquidez emergencial (taxa

lombarda) como fonte de liquidez. Em 2 de novembro de 1990, o banco central elevou a

taxa lombarda de 8% para 8,5%, assim como a taxa de redesconto de 6% para 6,5%. Nas

semanas que se seguiram, os bancos elevaram suas taxas de juros, e a taxa repo subiu

acima da taxa lombarda, compelindo o Bundesbank a uma nova elevação da taxa

lombarda em 10 de fevereiro de 1991, desta vez para 9%.

Este conjunto de medidas atuava tanto contra o ritmo excessivamente alto de

crescimento do PIB e do excesso de criação de M3 do final de 1990. A inflação vinha se

mantendo estável até então, mas a reação do Bundesbank indica que era esperada uma

elevação da inflação dada a política fiscal expansionista e o excesso de ocupação da

capacidade na ex-Alemanha Ocidental, além dos termos da união monetária.

A meta anunciada para o M3 em 1991 era de um crescimento de 4% a 6%, sendo

que este seria o primeiro ano de aplicação da meta à área total da unificação. A meta foi

fixada a partir da taxa média de crescimento do M3 para a área no último trimestre de

1990. No entanto, como este ritmo ainda estava afetado pelo processo de adaptação da
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antiga Alemanha Oriental às inovações financeiras, a meta estava sujeita a uma incerteza

excepcionalmente elevada.

A postura do Bundesbank de considerar a inflação resultante da reunificação

como uma mudança de nível, que não contamina a tendência histórica, ficou

caracterizada pela manutenção da meta de médio prazo para inflação em 2%.

Diferentemente do choque do petróleo quando, a taxa "inevitável" de inflação foi definida

em 8%.

Há duas explicações, não excludentes entre si, para uma postura tão diferenciada

em episódios aparentemente análogos. Em primeiro, a reunificação monetária com a ex

Alemanha Oriental foi um choque de demanda. Já o choque do petróleo foi um choque de

oferta e, portanto, o Bundesbank optou corretamente por não praticar uma política

acomodatícia. Em segundo, após vários anos de metas monetárias, o banco central foi

angariando uma posição de grande credibilidade ao manter uma política de transparência,

que permitia ao público discernir entre choques efêmeros e choques que se incorporam na

tendência.

Após o aumento da taxa lombarda em fevereiro de 1991, as taxas de juros de

longo prazo começaram a cair pela primeira vez desde 1988. Analisando

retrospectivamente, fica claro que isso era o início de um ciclo longo de redução que

permaneceu até 1994, quando os mercados de títulos entraram em colapso na esteira do

México. É interessantíssimo observar que as taxas de inflação ainda estavam por se

elevar. Entretanto, o mercado financeiro sinalizava a confiança na atuação do

Bundesbank para conter a taxa no médio prazo. Ao posicionar-se claramente contra uma

política acomodatícia no médio prazo, o banco central garantiu condições para algum

grau de liberdade no curto prazo, sem que isso gerasse uma interpretação errônea de que

estaria sendo condescendente com a inflação.
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Até agosto de 1991, o banco central manteve as taxas inalteradas, enquanto a

taxa repo veio subindo até atingir 9% ao ano. A inflação ao consumidor na parte oeste se

manteve comportada em 3% ao ano durante a primeira metade de 1991, enquanto que o

crescimento do produto se manteve vigoroso. O agregado M3 invertia sua trajetória e

caia, em parte devido aos efeitos de mudanças de portfólio na antiga parte oriental.

Estas realocações de portfólio, juntamente com uma queda mais acentuada do

que a esperada do produto potencial da parte oriental, induziram o Bundesbank a realizar

a primeira revisão de uma meta durante o período de vigência da mesma. A meta para

1991 foi reduzida em 1%, passando ser de 3% a 5% de crescimento no M3.

O fato de que as metas são muito raramente refeitas é essencial para que uma

alteração não seja vista como um truque e as metas percam credibilidade. Neste episódio,

o Bundesbank invocou uma cláusula de escape implícita na revisão semestral das metas.

Este processo bastante formal que requer uma detalhada explicação para qualquer

alteração nas metas anunciadas, forneceu um mecanismo para que o banco central

justificasse esta alteração.

Esta disciplina de ajustamento das metas evidencia também uma das desvantagens

do regime de meta de agregado monetário: a dificuldade de atingir metas no curto prazo

quando ocorrem flutuações na demanda por moeda e a impossibilidade de se projetar as

alterações na relação entre o agregado e as variáveis objetivo.

A taxa repo continuou subindo, obrigando o Bundesbank a elevar novamente a

taxa lombarda para 9,25% e a taxa de redesconto para 7,5%, em 16 de agosto de 1991.

A taxa de redesconto foi elevada para fechar um subsídio implícito criado para facilitar a

acomodação dos bancos orientais, que se financiavam diretamente no banco central.

Na segunda metade de 1991, embora o produto tenha revertido sua expansão, o

agregado M3 voltou a crescer possivelmente em função de uma estrutura a termo da taxa
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de juros que apresentava uma conformação invertida, estimulando uma migração para o

curto prazo. Este período foi a primeira vez que as taxas longas ficaram abaixo das taxas

curtas, desde o início da década de 1980 e desde que o Bundesbank fixou o M3 como

variável meta.

Esta conformação da curva de juros implicava que aumentos nas taxas tenderiam

a estimular ainda mais a migração dos depósitos de longo prazo para os de curto prazo,

desta forma estimulando o crescimento de M3. O problema se fazia ainda mais agudo

pelo fato de que os empréstimos bancários para o setor privado estavam crescendo

apesar das altas taxas de juros, em parte devido aos subsídios existentes como parte do

pacote de absorção da ex Alemanha Oriental.

Este dilema criado pelo fato dos instrumentos produzirem efeitos na direção

oposta à tradicional, evidencia uma das inconsistências da adoção de metas de agregados

monetários no longo prazo: a necessidade de um monitoramento constante da relação do

agregado com a variável objetivo. No entanto, se o agregado tem que ser constantemente

reavaliado e em ocasiões excepcionais é preciso adotar um outro objetivo intermediário;

então, o agregado perde sua função de meta e passa a ser apenas mais um indicador.

Apesar da aceleração do final de 1991, o crescimento do M3 terminou o ano em

5,2%, próximo ao ponto médio do intervalo original e apenas um pouco acima da meta

revisada. Em 20 de dezembro de 1991, o banco central voltou a aumentar as taxas de

juros - tanto a lombarda como a repo - em mais 0,5%, para 9,75% e 8%

respectivamente; estabelecendo novos recordes desde o final da II Grande Guerra. 50

"Devido à aguda expansão monetária, era essencial prevenir uma elevação

permanente das expectativas inflacionárias diante da postura da política fiscal e das

50 Exceto pelas taxas lombardas especiais da década de 1970.
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negociações salariais e da aceleração da inflação corrente

poderiam se tornar cada vez mais custosas de conter.t'"

expectativas estas que

É importante apreciar a retórica invocada pelo banco central. Tanto as políticas

fiscais do executivo, como as demandas salariais dos sindicatos, foram citadas pelos seus

impactos inflacionários. O Bundesbank pode ter sido subjugado na questão da

determinação da taxa de câmbio para converter as moedas da antiga Alemanha Oriental

em marcos, mas o Bundesbank sentiu-se confortável em anunciar que as pressões

inflacionárias tinham sua origem nesta decisão do executivo.

Além disso, o banco central externou sua preocupação com a evolução das

expectativas inflacionárias e com o alto custo de revertê-las. Por fim, a ênfase na meta -

estabilidade de preços no médio prazo - evitou medidas dirigidas diretamente às

expectativas de curto prazo do setor privado.

O aumento da taxa lombarda de 20 de dezembro encerrou uma fase de elevação

da taxa. Durante a primeira metade de 1992, a taxa repo aproximou-se da taxa lombarda

e atingiu os 9,7% antes de iniciar uma trajetória de queda do final de agosto em diante, à

medida que o Bundesbank começou a afrouxar a política monetária em função da

valorização do marco e de tensões provenientes do Sistema Monetário Europeu. A

decisão coincidiu com a desaceleração da taxa de crescimento do Pili. As metas para

1992 e 1993 não foram atingidas, mas o desafio proveniente da reunificação alemã foi

superado.

Nos anos que se seguiram à reunificação, o agregado M3 continuou se mostrando

um tanto problemático para ser utilizado como meta. Uma das explicações consideradas

pelo próprio Bundesbank é que a demanda por M3 cada vez mais se comporta como uma

demanda por um ativo financeiro ao invés de um meio de troca. Este tipo de flutuação foi

compelindo o banco central a se valer de um conceito mais amplo para servir como meta.

51 Deutsche Bundesbank, 1992.
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Em dezembro de 1996, o Bundesbank fixou a meta para a expansão do M3 em

1997 e 1998 em 5% de taxa anual de crescimento. O prazo alongado de dois anos,

utilizado pela primeira vez, reflete o desejo de uma maior flexibilidade para lidar com o

advento do lançamento da moeda européia em 1999, o que faz com que este seja a última

meta monetária da Alemanha. Os intervalos para 1997 foram fixados em 3,5% a 6,5% e

para 1998 devem ser anunciados no final de 1997.

Principais Lições da Experiência Alemã

A longa experiência alemã com a fixação de metas para o crescimento do

agregado monetário oferece, pelo menos, duas lições essenciais a qualquer regime de

política monetária que opte pelo controle da inflação através da fixação de uma meta.

Primeiro, a experiência alemã permite concluir que um regime de meta pode ser

bastante bem sucedido quando o banco central desfruta de uma flexibilidade para permitir

desvios, em função de considerações de curto prazo das metas fixadas. De qualquer

forma, nosso estudo indica que não é preciso classificar o regime monetário alemão como

uma estratégia rigidamente baseada em regras sem espaço para desvios.

Segundo, cabe destacar o papel central da transparência no regime de política

monetária com a fixação de metas. A meta não somente aumenta a credibilidade, por

fornecer um ponto de convergência para a avaliação do desempenho da política

monetária, mas também serve como veículo para uma comunicação clara e frequente com

o público, ajudando no entendimento sobre o que o banco central está tentando fazer.

3.3.2. Nova Zelândia

A Nova Zelândia foi a primeira nação a adotar formalmente a meta de inflação

como estratégia de política monetária. A adoção de metas de inflação na Nova Zelândia
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seguiu-se à aprovação de uma legislação, a "Policy Targets Agreement" (PT A),

obrigando um consenso entre o governo eleito e o recém instituído banco central

independente, que acabou resultando na opção pelas metas numéricas para a taxa de

inflação.

A meta de inflação só foi implementada após um período bem sucedido de

desinflação. A meta é fixada em relação ao núcleo da inflação, e não em função de um

índice de preços ao consumidor. O conceito de núcleo exclui energia, preços de

commodities, e expurga os efeitos das taxa de juros ao consumidor e de alguns outros

preços de forma "ad hoc".

O Reserve Bank of New Zeland é responsável não somente pela condução da

política monetária, mas também define e calcula a variável meta nos casos em que é

preciso excluir efeitos "significativos" de primeira ordem. No entanto, a meta global de

inflação ao consumidor no longo prazo, é medida por uma instituição independente, a

Statistics New Zelando

O desenho institucional do regime adotado na Nova Zelândia é o mais rígido

dentre os países que vêm adotando meta de inflação. Ainda assim há um espaço

considerável para flexibilidade, o que permite ao banco central reagir a outras variáveis

além da inflação. A transparência, monitoramento e avaliação são fatores centrais num

regime de metas. No caso neozelandês, o presidente do banco central é passível de

demissão, pelo Parlamento, caso a meta não seja cumprida.

A meta de inflação é fixada em termos de intervalo, não de um ponto, com o

ponto médio do intervalo acima de zero sugerindo que a meta de estabilidade de preços

de longo prazo é definida como uma taxa de inflação maior do que zero.

No caso neozelandês, veremos que a aderência muito rigorosa à meta de inflação

com um horizonte temporal excessivamente curto, apenas um ano, resultou em dois tipos

91



de problemas: um de controle, dada a dificuldade de manter a inflação efetiva dentro de

uma faixa estreita e um problema de instrumentalização da política, causado pela

tentativa de atingir uma meta estreita, o que provocava enormes oscilações nas taxas de

juros e de câmbio, com os consequentes impactos sobre a economia real.

A Adoção das Metas de Inflação

Em 1989, através do "Reserve Bank ofNew Zeland Act", o Parlamento da Nova

Zelândia institui o atual regime de política monetária. O Ato foi aprovado em 15 de

dezembro de 1989 e passou a valer em 1 de fevereiro de 1990. Este Ato atribui ao

Reserve Bank o objetivo estatutário de " formular e implementar a política monetária

dirigida ao objetivo econômico de atingir e manter a estabilidade do nível geral de

preços", tornando o banco central independente.

A opção pela meta de inflação foi feita voluntariamente pelo banco central, pois a

única exigência do Ato era a instituição de alguma âncora nominal. Além disso, o Ato

dispunha sobre a necessidade do Ministro das Finanças e do Presidente do banco central

de negociarem publicamente um acordo sobre os objetivos de política, o "Policy Targets

Agreement (PT A)", especificando "metas específicas através das quais a performance da

política monetária, em relação aos seus objetivos estatutários, possa ser avaliada durante

o mandato do Presidente do banco central". A primeira PT A especificava metas

numéricas para a inflação, assim como os prazos para a consecução dos objetivos.

O estabelecimento de um banco central independente e a aprovação do Ato foram r=-,

resultados de um processo iniciado em julho de 1984, com o Partido Trabalhista·

assumindo com uma plataforma de reforma do papel do Estado na economia. A

plataforma englobava reformas monetárias, fiscais, estruturais e externas, num

reconhecimento do alto grau de interligação destas esferas de atuação estataL"
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As taxas de inflação flutuavam em tomo dos dois dígitos desde o primeiro choque

do petróleo, acumulando uma taxa de 480% entre 1974 e 1988. As expectativas

inflacionárias eram bastante elevadas e mostravam um alto grau de inércia.

o Ato que instituiu o Reserve Bank da Nova Zelândia ocorreu após um longo e

bem sucedido período de desinflação quando o banco central - funcionando sem uma

autonomia legal, mas com o apoio de fato dos Trabalhistas, que haviam sido

reconduzidos na eleição de 1987 - conseguiu trazer as taxas de inflação de 17% de 1985

para a faixa dos 5% em 1989.

Mecânica Operacional

A maioria dos aspectos institucionais relativos ao banco central é governado pelo

PTA. O desafio de criar o regime de política monetária teve que superar questões como:

definir a extensão ideal da mudança institucional adequada para uma pequena nação

aberta de economia primária e; angaríar apoio popular para as políticas antinflacionárias,

quando o ímpeto reformista perdesse impulso e as dificuldades aparecessem.

A opção da Nova Zelândia foi de estabelecer de maneira formal, através de leis,

os limites de atuação do banco central. Este desenho preserva um espaço para

flexibilidade ao permitir mudanças nas metas e prazos desde que se cumpra um ritual

formal de alteração. Há, porém, algum prejuízo para a transparência.

A estabilidade de preços de longo prazo foi definida como uma taxa anual de

inflação entre 0% e 2% no Índice de Preços ao Consumidor. A intenção sempre foi criar

um intervalo, mas não há uma preocupação em se atingir o ponto médio. Por exemplo,

em 1991, a política monetária foi explicitamente afrouxada para evitar um

"undershooting" da meta que pudesse macular a seriedade da mesma. A inflação tem se

mantido próxima ao topo da banda na maior parte do. tempo, de modo que as

expectativas parecem ter um foco na direção do teto e não do ponto médio da banda.
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A primeira PT A reconhecia alguns problemas com a utilização do IPC, pois este

engloba "preços de bens e serviços utilizados em gastos de investimento". Na prática, o

banco central desenvolveu uma medida de inflação que lhe permite excluir uma série de

choques. O efeito de primeiro grau de uma elevação das taxas de juros é excluído em

uma série calculada pela Statistics New Zeland, outras exclusões são deixadas a cargo do

próprio banco central.

A inflação do IPC e a série modificada são divulgadas regularmente pela imprensa

e pelo banco central. O público aprendeu a diferenciar os dois conceitos, mesmo quando

a divergência entre as duas séries ultrapassou os 2%. A necessidade de expurgar alguns

itens do cálculo da inflação e convencer o público da legitimidade destes expurgos é um

desafio para qualquer banco central operando um regime de meta de inflação.

É importante ressaltar que o cálculo da inflação subjacenter', possui algumas

vantagens para um pequeno país aberto como a Nova Zelândia, pois sem a cláusula de

exclusão dos termos de troca é dificil imaginar como seria possível atingir uma meta tão

estreita sem produzir enormes oscilações no produto real. O aspecto mais problemático é

que o banco central é responsável pela definição da variável que vai servir de critério de

avaliação para sua própria performance, criando um óbvio conflito.

Uma outra dificuldade causada pela utilização de dois índices de inflação, um

índice geral e um núcleo, é relativa aos horizontes temporais. Como o núcleo não é uma

série contínua, mas sim uma cesta cuja composição muda de tempos em tempos, há um

claro problema potencial em termos de comunicação. Além disso, o próprio intervalo

entre PT As é arbitrário, o primeiro intervalo durou apenas seis meses e o último possui

prazo indefinido. Além disso, as próprias PTAs não estão isoladas do ciclo político, isto

é, nada impede que após uma eleição o novo governo renegocie a PT A. \",
j .

.'"

52 Ao longo do texto, os termos "inflação subjacente" e "núcleo da inflação" são utilizados como
sinônimos. Os termos em inglês são "underlying inflation" e "core inflation".
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As PT As possuem cláusulas de escape, pré-definidas, a fim de acomodarem os

impactos de primeiro grau nos preços, sem permitir a incorporação automática de um

choque na tendência da taxa de inflação. Os choques para os quais há cláusulas de escape

são:

_Um movimento das taxas de juros que cause uma divergência significativa entre o IPC e

o núcleo excluído dos componentes de juros;

_ Flutuações significativas nas relações de troca com o exterior devido a um aumento ou

diminuição nos preços de produtos de exportação ou de importação;

_Um desastre natural ou um evento que afete significativamente o rebanho de gado;

_Uma alteração nos impostos cujo impacto seja relevante sobre o nível geral de preços.

O banco central tem consistentemente excluído do núcleo da inflação o efeito das

flutuações nos juros dos financiamentos imobiliários. Além disso, também são excluídos

os efeitos de alterações significativas na estrutura tributária, o que requer um julgamento

a respeito da significância de uma dada alteração. A cláusula de escape devidos a

desastres naturais jamais foi invocada. Mas a referente à deterioração nas relações de

troca foi invocada duas vezes. A primeira em 1990-91 quando das flutuações do preço da

madeira e a segunda em 1994, devido aos preços do petróleo.

A principal função destas cláusulas de escape é compatibilizar os objetivos de

inflação com outros objetivos do banco central, especialmente referentes à economia real.

. O Ato de 1989 não fixa outro objetivo além da inflação e prevê apenas choques de oferta

como razões para desvios. Há cinco razões básicas para este foco estreito sobre a

inflação:

1. as defasagens com as quais a política monetária afeta a inflação;

2. evita multiplicidade de objetivos eventualmente conflitantes;

3. múltiplos objetivos podem forçar alterações na política, reduzindo credibilidade e

inflando expectativas inflacionárias;

4. compartilhar objetivos com outras agências poderia restringir a autonomia;
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5. multiplicidade de objetivos reduz a transparência, pois facilita a indulgência com metas

não cumpridas que podem ser atribuídas à perseguição de outra meta.

A fixação de uma meta de inflação em um nível inferior do que a inflação corrente

com um prazo definido para ser buscada, implica num julgamento a respeito da

aceitabilidade dos custos sociais associados à queda da inflação. Claramente, trata-se de

uma decisão de caráter político. Esta é a razão pela qual o arranjo institucional

neozelandês optou por fixar a meta e o prazo através do PT A. O Parlamento pretendia

uma trajetória gradual.

Este arranjo institucional deixa o banco central com autonomia para buscar seu

objetivo, a estabilidade de preços, mas a trajetória é dada pelo poder político através de

uma meta que fixa não só a taxa de inflação alvo, mas também o prazo para

convergência. Este tipo de arcabouço deixa bem claro que nem mesmo o Reserve Bank

da Nova Zelândia, talvez o mais radical dos bancos centrais independentes, opera guiado

exclusivamente pela preocupação com a estabilidade de preços.

A estratégia adotada pelo banco central não se focaliza sobre nenhum agregado

monetário ou alvo intermediário. As principais variáveis de observação têm sido a

evolução da taxa de câmbio ponderada pela cesta de comércio e, principalmente, a

evolução da estrutura a termo das taxas de juros.

A análise da estrutura a termo das taxas de juros parece trazer informações não só

em relação às expectativas inflacionárias, mas também, e este é o aspecto a ser ressaltado,

sobre a percepção do mercado a respeito da atual postura da política monetária. A opção

por uma meta de inflação se deveu, em parte, à dificuldade em achar um agregado

monetário que possuísse uma relação estável com o nível geral de preços e portanto,

pudesse servir como âncora nominal da economia.
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o Ato que instituiu o banco central requer a publicação semestral de um relatório

sobre a evolução da política monetária e sobre a trajetória futura a fim de alcançar os

objetivos. Este "Monetary Policy Statements" deve ser enviado para o Parlamento onde é

discutido pelo Comitê de Finanças.

Há contudo uma limitação à transparência, porque as estatísticas referentes à

inflação são divulgadas apenas trimestralmente. Não está claro se esta defasagem ocorre

em função de alguma dificuldade inerente à coleta de dados, ou trata-se de uma intenção

deliberada de evitar o ruído que poderia ser gerado por dados mensais.

A Política Monetária da Nova Zelândia sob Meta de Inflação

A experiência monetária da Nova Zelândia com meta de inflação pode ser dividida

em três fases.

A primeira se estende da adoção do sistema em março de 1990 até março de 1992

e é caracterizada pela queda da inflação para a faixa de 0% a 2%, taxas de juros elevadas

inicialmente, mas que foram caindo gradativamente, uma queda gradual da taxa de

câmbio, crescimento negativo e aumento do desemprego.

A segunda fase se inicia no segundo trimestre de 1992 e prossegue até o primeiro

trimestre de 1994. Nesta fase a inflação se mantém dentro do intervalo de 0% a 2%, os

juros continuam a cair, a taxa de câmbio reverteu a tendência, o produto cresceu

rapidamente e o desemprego caiu moderadamente.

A terceira fase se estende até o final de 1997. É nesta fase que o sistema

enfrentou seus maiores desafios e acabou atraindo a atenção de todos. A partir do

segundo trimestre de 1994, as taxas de inflação e de juros vêm subindo, a taxa de juros se

aprecia, o PIB continua crescendo e o desemprego cai rapidamente. Durante esta terceira

fase a meta de inflação foi ultrapassada brevemente por duas vezes e acabou sendo

reprogramada após uma eleição.
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o primeiro episódio se inicia com a assinatura da PT A em 2 de março de 1990,

que definiu a estabilidade de preços como uma taxa de inflação no intervalo ente 0% e

2% e estabeleceu o prazo de dois anos para atingir esta meta. Em abril de 1990, o banco

central, seguindo seu estatuto, publicou ao metas anuais de inflação para os anos

seguintes: 1990, entre 3% e 5%; 1991, entre 1,5 e 3,5%;1992, entre 0% e 2%. A inflação

corrente encontrava-se em 5,3% ao ano.

As maiores surpresas neste primeiro ano foram o choque de preços do petróleo

causado pela Guerra do Golfo e a inesperada continuidade do fraco desempenho

econômico. Em agosto de 1990, o banco elevou os juros em resposta a uma "barriga" da

política fiscal e em dezembro decidiu pela exclusão dos preços do petróleo do índice de

inflação. Esta foi a primeira ocasião em que houve expurgo dos índice de inflação e

serviu como uma oportunidade didática. No final do ano, a inflação - incluídos os preços

do petróleo - fechou o ano em 4,9%, cumprindo a meta original que, contudo, havia sido

alterada.

Em 1990, tomou posse o Partido Nacional, vencedor da eleição parlamentar, que

assinou uma nova PTA estendendo o processo de desinflação por mais um ano. Esta

ampliação do prazo reflete a percepção, política, de que os custos da desinflação estavam

muito elevados. Mas embora a pressão popular para o relaxamento da meta original,

qualificada como uma obsessão por diversos setores da sociedade, fosse bastante alto, o

Partido Nacional em acordo com o Partido Trabalhista manteve a meta de longo prazo.

Este episódio ilustra a flexibilidade que o regime de meta de inflação possui para

acomodar prazos e metas intermediárias sem abandonar a meta de longo prazo original.

Em fevereiro de 1991, o Monetary Policy Statement fixou as novas metas de

inflação no intervalo de 2,5% a 4,5% para 1991; 1,5% a 3,5%, para 1992 e em 0% a 2%,

a meta para 1993. A queda das taxas de juros de três meses e a queda na taxa de

inflação, surpreenderam o banco central. No final de setembro o banco central começou a
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afrouxar a política monetária a fim de evitar que o núcleo da inflação caísse muito rápido.

No final de outubro, o dólar neozelandês estava no nível mais baixo em cinco anos, mas

tanto o banco central como o próprio governo vieram a público explicar que este

comportamento não punha em perigo os objetivos de estabilidade. Em dezembro de

1991, o núcleo da inflação e a inflação global estavam em 1,7% e 1%, respectivamente.

O banco central explicou que o impacto da contração doméstica sobre a taxa de inflação

foi mais intenso do que o esperado, assim como os preços externos foram mais favoráveis

que o previsto e a taxa de câmbio permaneceu depreciada mais tempo que as

expectativas. Em razão das expectativas em relação à apreciação do câmbio, a

expectativa do Reserve Bank da Nova Zelândia era de que o núcleo da inflação subisse

para 3% no início de 1993, caindo para 1,2% até o final do ano.

Em junho de 1992, inicia-se a segunda fase do regime de política monetária com a

fixação de metas para inflação com um comunicado do banco central estabelecendo que

"a partir de agora, o Banco Central irá se preocupar com a consolidação da estabilidade

de preços ao invés de prosseguir a atual política de reduzir a taxa corrente de inflação".

Nos doze meses que se estendem de março 1991 a março de 1992,a inflação e o núcleo

caíram para 0,8% e 1,3%, respectivamente. A economia havia entrado num ritmo de

expansão e o banco central percebeu, como sua função, a manutenção da estabilidade de

preços numa economia em expansão moderada.

A reversão da trajetória da taxa de câmbio em janeiro de 1993 foi prevista pelo

banco central, ao avaliar as diferenças nas taxas de inflação prevalecentes entre a Nova

Zelândia e seus parceiros comerciais. A publicação desta avaliação no Monetary Policy

Statement produziu alguma inquietação e forçou o banco central a realizar uma elevação

dos juros moderada. A economia doméstica prosseguiu sua recuperação sem sinais de

pressões inflacionárias. No final de 1992, uma nova PTA foi assinada entre o banco

central e o Parlamento recém eleito. O Partido Nacional conservou sua maioria por

apenas uma cadeira, mantendo a meta de 0% a 2% para o núcleo da inflação.
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A terceira e mais relevante para nossa análise fase da política monetária

neozelandesa, inicia-se após um período em que o crescimento doméstico e a apreciação

da taxa de câmbio haviam deslocado a origem das pressões inflacionárias do exterior para

o interior do país. Analisando retrospectivamente, fica claro que as pressões inflacionárias

começaram a se manifestar no início de 1994.

No final de 1993, embora considerando a recuperação mais forte do que a

esperado, o banco central considerava prematura sua atuação. As metas para o núcleo da

inflação para os próximos dois anos haviam sido fixadas em 0,8% e 1,8%,

respectivamente para 1994 e 1995.O Monetary Policy Statement manifestava uma certa

incerteza quanto ao nível de crescimento sustentável sem criar inflação. O processo de

liberalização e abertura comercial supostamente teriam criado obstáculos à aceleração da

inflação. Acrescentando-se a credibilidade adquirida pelo banco central e pelo novo

regime de política monetária, o grau de liberdade deveria ser ainda maior. Contudo,

estimar o efeito real destes fatores mostrou-se bastante complicado.

A taxa de juros de curto prazo (3 meses) caiu de 5,5% em dezembro de 1993

para 4,9% em março de 1994, apesar da percepção de que o PIB estava crescendo a

taxas de 5% em 1993. A partir do segundo trimestre de 1994, a política monetária

começou a reagir a este crescimento inesperado do produto, fazendo' com que as taxas de

juros de curto prazo subissem para 6,2%. Neste ponto a taxa anualizada de crescimento

do PIB estava em 6% ao ano, com todos os setores apresentando uma forte expansão,

com destaque para a construção civil.

A partir da metade do ano, os economistas passaram a temer que um

descolamento da meta de inflação pudesse originar uma elevação das expectativas

inflacionárias., mesmo com a inflação de longo prazo permanecendo inalterada. De junho

a dezembro, a taxa de 3 meses subiu a 9,5%, provocando a inversão da estrutura a termo

das taxas de juros. Ao longo do ano a taxa da câmbio apreciara cerca de 4,5%.
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Neste ponto a percepção do banco central era de que o ciclo expansionista tinha

chegado ao seu limite e a economia deveria seguir uma trajetória moderada daí em diante.

No entanto, as projeções para o núcleo da inflação estavam próximas do limite superior

do intervalo. Para 1995, esperava-se uma taxa de inflação de 4,2%, com o núcleo em

1,8%. No entanto, o mercado discordava destas projeções.

As projeções do banco central mostraram-se subavaliadas para 1995. Em maio, o

Reserve Bank ofNew Zeland revisou suas projeções e previu que o núcleo iria superar a

marca de 2% no segundo trimestre, mas manteve a expectativa de que a inflação iria

declinar a partir deste ponto e que este descolamento temporário não seria razão para sua

atuação. _

De fato o núcleo da inflação atingiu o nível de 2,2% no segundo trimestre, com a

inflação geral em 4,6%. A partir daí, o núcleo da inflação caiu rapidamente para 2% no

terceiro trimestre .

A concentração de pressões inflacionárias no setor de non-tradables fez com que

a política monetária perdesse parte de sua eficácia. Assim, a política monetária teve que

ser mais intensa para produzir os mesmos resultados. A taxa de juros foi elevada para

9%, produzindo uma forte apreciação do dólar neozelandês. Estes movimentos abruptos

nos juros e nas taxas de câmbio são característicos de uma pequena economia aberta com

uma política monetária independente, quando o ciclo interno de atividade está deslocado

com relação ao resto do mundo. O resultado é que estes movimentos abruptos podem

produzir a instabilidade dos próprios instrumentos. No entanto, também é marcante o

fato de que a Nova Zelândia experimentou pela primeira vez em sua história um ciclo de

forte expansão econômica sem que isso gerasse uma crise cambial ou uma crise de

balanço de pagamentos.

r:~ ;;, ~~: f":~\hD~ rJ..
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Apesar do estouro das metas, o presidente do banco central assumiu a

responsabilidade e justificou os desvios como sendo temporários. O executivo apoiou a

posição do banco central.

Em outubro de 1995, a inflação estava novamente sob controle mas o banco

central optou por focar-se no ponto médio do intervalo da meta, ao invés de apenas

atingir o intervalo devido às dificuldades nas projeções de inflação. O fato de que a meta

seja fixada pelo Parlamento enquanto a decisão de punir o banco central ou não, pelo

estouro da meta, caiba ao executivo faz com que a discussão sobre a política monetária

tome-se altamente politizada, , especialmente após as eleições de outubro de 1996

quando o debate se deslocou para a necessidade, ou não, de ampliar o intervalo meta.

Em dezembro de 1995, o banco central apertou novamente a política monetária.

O consenso dos observadores considerou este aperto como preventivo em função do

corte de impostos anunciado pelo Partido Nacional. Este movimento das taxas de juros

deslocou o debate de inflação baixa para altas taxas de juros reais e suas conseqüências

sobre a economia real: valorização da moeda, aúmento das importações e dificuldade

para exportar.

A população passou a considerar que o preço da estabilidade estava

excessivamente elevado. Em abril de 1996, o banco central comunicou ao Ministro das

Finanças que a meta seria ultrapassada novamente, ainda que não se percebesse um risco

para a inflação de longo prazo.

No entanto, a segunda experiência de dificuldade em exercer a política monetária

de forma independente apontava uma dificuldade extra para a terceira PT A. Em junho de

1996, o banco central anunciou que a inflação de fato havia ultrapassado o teto de 2% no

primeiro trimestre e previu que o núcleo iria atingir 2,6% no terceiro trimestre. O fato de

que taxas de juros historicamente altas não estivessem sendo capazes de manter a inflação

sob controle, levantou ainda mais dúvidas sobre a viabilidade das metas de inflação. De
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fato, havia uma crescente percepção de que o alvo era muito estreito e que a tentativa de

se cumprir tais metas havia criado uma política monetária mais ativa do que se esperava.

Em outubro de 1996, a primeira eleição proporcional mista elegeu um Parlamento

sem partidos majoritários, com o populista, Primeiro Partido da Nova Zelândia, servindo

como fiel da balança. Em 16 de outubro, a divulgação dos dados sobre inflação mostrou

um núcleo em 2,3% e geral em 2,4%. O Primeiro Partido anunciou que as metas e prazos

estavam sendo objeto das negociações com vistas à elaboração de um novo gabinete.

No entanto, o banco central estava às voltas com um velho dilema, com o dólar

da Nova Zelândia atingindo um recorde de 8 anos devido à volta dos fluxos de capitais

após as eleições. Finalmente em 10 de dezembro, uma coalizão entre o Primeiro Partido e

o Partido Nacional foi anunciada. A nova PTA ampliou a meta de longo prazo para o

intervalo de 0% e 3% .

Principais Lições da Experiência Neozelandesa

Após quase sete de anos de política monetária baseada na meta de inflação, o

Reserve Bank of New Zeland acumulou uma rica experiência. Uma das conclusões

essenciais é que é mais fácil trazer a tendência da inflação para baixo e manter baixas as

expectativas de inflação do que manter o curso da inflação efetiva dentro de uma faixa

estreita, especialmente no caso de um pequena economia aberta.

Além disso, a experiência aponta o perigo de se fixar uma meta estreita e rigorosa

para a inflação, porque a tentativa de alcançá-la pode demandar movimentos bruscos nos

instrumentos de política, os quais podem se mostrar desestabilizadores no curto prazo,

minando as bases da credibilidade e da independência do banco central.

A trajetória da política monetária do Reserve Bank desde a adoção das metas de

inflação, ilustra a necessidade de evitar um excesso de restrições no grau de

discricionariedade usufruído pelo banco central, mesmo ao custo de alguma perda de
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transparência. O excesso de restrições pode levar a uma perda de credibilidade, quando o

monitoramento e avaliação da performance do banco central é feito formalmente, como é

o caso neozelandês, e com base em metas específicas.

De qualquer forma, as observações acima não negam o impressionante sucesso da

estratégia neozelandesa. Um país que possuía inflação crônica e alta, após a adoção da

meta de inflação como regime de política monetária, foi capaz de adentrar o clube dos

países de baixa inflação e altíssimas taxas de crescimento do produto.

3.3.3. Canadá

O Canadá adotou a meta de inflação em 1991, não como resultado de legislação

mas sim de um ato conjunto do governo e banco central. Como na Nova Zelândia, a

adoção das metas se sucedeu a um período de desinflação importante.

No Canadá, há uma separação entre a agência que mede a inflação (Statistics of

Canada) e o banco central (Bank of Canada). A meta está definida para o IPC, mas o

núcleo, que exclui comida e energia e efeitos de impostos indiretos, também é utilizado

para dar a tendência da inflação. O regime de meta de inflação é bastante flexível, na

prática outros objetivos como o crescimento, também são considerados na determinação

da política monetária. O banco central utiliza-se de um índice das condições monetárias

(MCI - Monetary Conditions Index) como alvo intermediário.

No Canadá, a exemplo da Alemanha e da Nova Zelândia, a rota de convergência

da inflação para a estabilidade foi marcadamente gradualista, a meta é fixada como um

intervalo, enfatizando-se as bandas ao invés do ponto médio ( 2%,).

Ainda que a transparência seja uma característica fundamental do regime

canadense, o banco central não tem uma relação direta com o Parlamento, o
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monitoramento é exercido diretamente pelo público. Daí a crescente importância da

comunicação.

A Adoção das Metas de Inflação

A adoção da meta de inflação no Canadá ocorreu após três anos de campanha do

banco central para implementar a estabilidade de preços no longo prazo como objetivo da

política monetária. Em 26 de fevereiro de 1991, estabeleceu-se "a redução da inflação e a

estabilidade de preços no Canadá" como objetivos para serem ,atingidos em 1995.

A publicidade foi maximizada pela estratégia de comunicação simultânea do

orçamento federal em consonância com o objetivo. Isto demonstra a preocupação em

angariar interesse e apoio da população para a empreitada.

A adoção de metas para taxa de inflação não ocorreu em função de uma

necessidade econômica ou política emergencial. Não havia uma crise evidente

provocando uma mudança de política (desvalorização ou saída de e~quema de câmbio

fixo) e o gabinete Conservador havia sido reeleito nas eleições do final de 1988.

Em fevereiro de 1991, o banco central resolveu anunciar a mudança de regime de

política monetária a fim de formalizar seu compromisso com a estabilidade de preços. A

inflação anual havia declinado de 5,5% para 4,2%, mas havia uma expectativa pessimista

com relação aos trimestres seguintes. E embora não fosse evidente naquele momento, a

economia canadense estava entrando num ciclo recessivo.

As expectativas com relação à inflação e o aumento no endividamento

governamental e privado vinham pressionando os prêmios de risco aparente nas taxas de

juros longas. Além disso, um novo imposto sobre vendas iria entrar em vigor em 1991,

provocando um aumento estimado em 1,5% na inflação. Caso a política monetária não

fosse capaz de inibir a incorporação do aumento na tendência da taxa de inflação, as

expectativas iriam deteriorar ainda mais podendo detonar um ciclo de aumento salariais.
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A mudança de regime visava aproveitar uma oportunidade como esta para ajudar

a diferenciar entre um choque temporário, como o experimentado naquele momento, e

uma alteração da tendência de longo prazo.

A montagem das metas seguia uma estratégia de degraus, os intervalos iriam se

deslocando para baixo até 1995 quando então não seriam mais alterados. A primeira meta

teria vigência de 22 meses. A duração deriva das defasagens estimadas para a política

monetária produzir efeitos. Após a implantação, o Canadá entrou num período de grande

incerteza e a inflação correu por baixo da meta por algum tempo. Neste período as metas

ainda não eram críveis para o público.

Mecânica Operacional

Quando foi inicialmente anunciado em fevereiro de 1991, o regime de metas

definia uma trajetória para a queda da taxa de inflação ao longo de 4 anos, com três

degraus. O primeiro era uma meta de inflação de 3% até o final de 1992 (22 meses); o

segundo, uma taxa de 2,5% para o final de junho de 1994 e o terceiro, seria uma inflação

de 2% dali a 18 meses.

O banco central parecia aceitar a estabilidade de preços como uma taxa de

inflação inferior a 2%, ainda que não houvesse uma definição formal. Em dezembro de

1993, o novo governo Liberal e o banco central estenderam o intervalo entre 1% e 3%

para a meta de inflação para valer do final de 1995 até o final de 1998. O banco enfatizou

que não considerava estas metas como equivalentes da estabilidade de preços, mas evitou

qualquer definição precisa sobre o tema até que houvesse condição de abordar a questão

com mais elementos e pesquisas.

A escolha do !PC se deveu ao fato de que este índice era mais usado e melhor

compreendido pela população. Além disso, este é um índice divulgado mensalmente, o

que evita longas defasagens de espera. No entanto, a inclusão de preços de energia e
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alimentação produzem uma certa volatilidade, assim o banco central também divulga uma

série expurgada do !PC, o núcleo do !PC, do qual estão excluídas as variações de preços

de energia e alimentação.

Não existe uma regra formal para avaliar a performance do banco central no

cumprimento da trajetória da inflação ao longo de um dado intervalo de tempo, mas

devido ao caráter público, tanto das metas como dos índices de inflação, qualquer desvio

da meta seria evidente.

o Bank of Canada faz um esforço continuo para divulgar sua interpretação sobre

a evolução da economia canadense e a racionalidade de suas decisões. Ao fazê-lo procura

distinguir choques transitórios de choques permanentes no nível geral de preços.

Como anunciado, a meta de inflação seria um intervalo de ± 1% do ponto meta e,

portanto, a meta seria entre 1% e 3% para 1995. Na prática, o banco central nunca se

apressou em empurrar a taxa corrente de inflação dos limites da banda para seu ponto

médio. Ainda que uma banda de apenas 2% seja evidentemente apertada para acomodar

toda pressão inevitável, uma banda mais larga poderia sinalizar uma mensagem errada.

Em geral, a banda era vista como suficiente para acomodar choques de oferta que

não fossem excluídos do núcleo. Não se previa nenhuma cláusula de escape explícita para

acomodar outros choques.

É importante perceber que este esquema de meta é muito mais flexível que o

regime neozelandês, onde há uma série de regras rígidas e uma lista de exceções

detalhada. Mas a economia canadense também se encontra na situação de uma economia

aberta exportadora de recursos naturais. A adoção de um regime de metas de inflação

obriga o Canadá a reverter flutuações na taxa de inflação, ao mesmo tempo em que

acomoda mudanças no nível geral de preços causados por choques de oferta. Além disso,
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deixa o banco central livre para agir desde que possa justificar sua ação para o público e

não especifica quais as condições para deixar de cumprir a meta.

Além disso, o regime canadense faz com que o banco central atue de forma anti-

cíclicas, na medida em que impede desvios para fora da banda. A ligação entre economia

real e preços não é negada pelo Bank of Canada, apesar do foco na estabilidade.

o "trade off entre inflação e desemprego ajuda a explicar a preferência por uma

trajetória bastante gradual para trazer a inflação do nível de 5% em 1991 para 2% em

1995. Uma faceta interessante da experiência canadense é que mesmo três anos de firme

política desinflacionária, seguidos de 4 anos de meta de inflação, não foram suficientes

para fazer com que as expectativas inflacionárias convergissem".

o banco central do Canadá possui uma concepção de que a inflação está

intimamente relacionada aos desenvolvimentos da demanda e oferta agregadas, assim

utiliza uma série de informações para calibrar a política monetária. Desde 1982, quando

se abandonou a utilização de Ml como meta da política monetária, até 1991 quando a

meta de inflação foi introduzida, o banco central vinha procurando por um agregado cujo

comportamento fosse suficientemente estável para ser utilizado como âncora nominal da

economia.

A mudança da meta de um agregado monetário para a própria inflação foi uma

mudança significativa de paradigma. Na visão do banco central, os dois principais

determinantes da trajetória da inflação são o grau de ocupação da capacidade e as

expectativas inflacionarias.

Como um complemento de análise econômica, o Bank of Canada introduziu o

MCI (Monetary Conditions Index) a fim de ser usado como uma meta intermediária. A

S3 O teste empírico efetuado, constata que no Canadá a redução do padrão de autoregressividade da
inflação foi menos intenso do que nos outros países analisados.
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variação do MCI é definida pela variação nas taxas de juros de curto prazo (90 dias) e a

variação do dólar canadense contra uma cesta de dez moedas. Neste índice os juros têm

um peso três e o câmbio, um. A ponderação foi definida por estudos do banco central. O

MCI foi arbitrariamente fixado em 100 na data de janeiro de 1987 e então foi calculado

para frente e para trás. O banco enfatiza que as variações na margem são mais

importantes que o nível do indicador.

Os componentes do MCI ajudam o banco e público a lembrar que há dois

componentes afetando a demanda de uma economia aberta como a canadense. Assim o

MCI é visto como uma meta de curto prazo cujo horizonte seria de 3 a 6 meses. A

principal função do MCI é lembrar o Banco do Canadá que a taxa de câmbio precisa ser

considerada ante qualquer alteração na taxa de juros.

Em 1994, o Relatório Anual do Banco Central foi totalmente redesenhado para se

tornar menos tecnocrático e mais popular, num esforço para ampliar as fronteiras de

comunicação da política monetária

Os principais objetivos do Relatório Anual são:

1. comunicar claramente o objetivo da política monetária;

2. estabelecer uma perspectiva de médio e longo prazo devido às longas defasagens da

política monetária;

3. reconhecer que a política monetária atua através dois canais básicos: taxas de juros e

taxas de câmbio.

Ao mesmo tempo, o banco central promoveu uma série de modificações em sua

estrutura burocrática, constituindo um Conselho destinado a promover a descentralização

das decisões, para facilitar o controle e monitoramento por parte do público.

O Banco do Canadá continua sendo uma instituição relativamente independente.

De acordo com suas responsabilidades de conduzir a política monetária, o banco central
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possui completa independência instrumental. Contudo, o banco central está sujeito à

doutrina da responsabilidade dual, que coloca a condução da política econômica em

última instância nas mãos do governo.

Entretanto, até aqui não surgiu nenhuma situação de conflito entre o executivo e

o banco central. Caso o governo deseje alterar a condução da política monetária, há um

procedimento formal que exige uma nova diretiva oficial. A emissão de uma nova diretiva

teria a implicação de que o governo perdeu a confiança na condução da política

monetária, o que obrigaria ao pedido de demissão do presidente do Banco do Canadá.

Certamente, este tipo de situação iria criar seríssimas repercussões para o governo.

Assim, a emissão de uma nova diretriz só deve ocorrer em situações extremas e não

poderia ser usada como instrumento para direcionar o dia a dia da política monetária.

A Política Monetária Canadense sob Meta de Inflação

A análise dos dados da economia canadense mostra que a trajetória econômica

sob meta de inflação pode ser dividida em dois períodos: da introdução do novo regime

em 1991 até o final de 1993, caracterizado por um significativo processo de ajustamento

das firmas e trabalhadores a um ambiente de inflação declinante e um segundo período

que se inicia com o anúncio, em 22 de dezembro de 1993, da-arnpliação da vigência da

meta e vai até o presente, que pode ser caracterízado como um período em que o banco

central teve que lidar com pressões desinflacionárias (exceto em 1994) que ameaçavam

romper o limite inferior da banda.

Um dos desafios enfrentados pelo Banco do Canadá foi político e não econômico.

O sucesso na luta contra a inflação foi acompanhado por uma série de críticas diante do

alto nível de desemprego. Apesar do desemprego, no entanto, o regime de metas de

inflação continuou a receber apoio de dois governos diferentes. Qualquer banco central

enfrenta discussões e críticas quanto à utilização dos instrumentos, mas as críticas ao

Banco do Canadá foram muito concentradas na estreiteza da meta de inflação e na falta

de preocupação com outras variáveis.
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Há três episódios críticos com relação ao regime de meta de inflação canadense.

Em 1991, os preços do petróleo e um novo imposto sobre vendas, criaram um conjunto

de pressões inflacionárias. No final de 1993, a vitória do Partido Liberal após basear sua

campanha na crítica da preocupação exclusiva com a inflação. E em 1996, quando

emergiu no meio acadêmico canadense uma forte crítica contra o excesso de aperto da

política monetária.

Em todos os episódios a reação do Banco da Canadá foi pautada pela ampliação

do debate público com vistas a aumentar a transparência e a aprovação popular. O fato

de que o Banco do Canadá foi capaz de prevalecer diante de trabalhadores e formadores

de preços no primeiro episódio, diante do Partido Liberal no segundo e diante do público

em geral no terceiro, mostra o potencial do regime de meta de inflação, administrado de

forma transparente, para aprimorar a discussão sobre política monetária.

O primeiro grande desafio, logo após a instituição do regime de metas da política

monetária, foi combater pressões inflacionárias oriundas de um novo imposto sobre

vendas. A chave para reação do Banco do Canadá foi a percepção de que as pressões

eram de natureza pontual, com efeitos facilmente previsíveis e isolados, desde que os

aumentos não fossem passados adiante na cadeia de preços. O banco central pretendia

evitar um aperto nos juros porque vinha implementando uma política de ajustamento e as

previsões de crescimento eram mínimas devida à fraqueza da demanda agregada

amencana.

O banco central se valeu das metas para enfatizar que os choques não deviam ser

incorporados na tendência da inflação, mantendo a ameaça de um aumento da taxa de

juros como um instrumento de pressão, sinalizando que o banco central não iria sancionar

um processo de incorporação de choques na tendência da taxa.
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De fato, a desaceleração da econoinia, atribuída à fraca demanda global e à baixa

nos preços das commodities de exportação canadense, ajudou a acomodar as pressões

inflacionárias e permitiu uma queda de 6,5% nas taxas de juros de curto prazo entre

março de 1990 e fevereiro de 1992. A inflação em janeiro de 1992, excluídos os efeitos

do aumento de impostos, estava em 1,6%.

Em maio de 1991, o banco central introduziu um título pós fixado com o principal

indexado na inflação, como uma indicação do compromisso contra a inflação. Em 1991

houve um considerável debate a respeito da independência do banco central e o regime

de metas em virtude de uma proposta do Partido Conservador a respeito da missão do

banco central, mas o Parlamento preferiu manter o sistema de responsabilidade dual.

Em setembro de 1992, a cotação do dólar canadense havia caído de 89 centavos

por dólar americano, no ano anterior, para 79 centavos e o banco central estava se

dedicando a amenizar pressões de baixa nos juros e na moeda. A atividade econômica

continuava fraca, ainda que sem entrar numa recessão. A inflação terminou o ano a 2,1%,

atingindo a meta, embora o núcleo da inflação tenha rompido o limite de 2% a 4%,

ficando em 1,7%. O núcleo iria se mostrar estável entre 1,3% e 2% até que a meta fosse

rebaixada no final de 1993.

O segundo episódio crítico ocorreu a partir do segundo semestre de 1993, devido

à eleição do Partido Liberal com uma plataforma que atacava a orientação

excessivamente anti-inflacionária do Partido Conservador, ameaçando a continuidade do

gabinete Conservador.

,
Em dezembro de 1993, o novo governo fez um pronunciamento conjunto com o

banco central ampliando a duração da meta de 1% a 3% cujo prazo seria 1995,

estendendo-a para 1998. É interessante notar que o novo governo estabeleceu o prazo

para além da eleição seguinte, como forma de preservar o compromisso com o regime de

meta de inflação.
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Em 1994, o emprego finalmente começou a reagir, principalmente devido ao bom

desempenho do setor exportador, ajudado pelo declínio da moeda canadense frente ao

dólar americano. Mas os juros continuaram subindo, não somente em função da puxada

dos juros nos EUA, mas também devido à crescente preocupação com a dívida fiscal.

A questão fiscal no caso do Canadá levanta um outro dilema complicado na

operacionalização da política monetária. De um lado, a trajetória fiscal é um

importante elemento na montagem de um quadro de conjuntura para se avaliar a

intensidade ideal da política monetária, de outro lado, o banco central encontra-se numa

posição muito delicada ao emitir qualquer juízo sobre a política fiscal.

Ao longo de 1994, o núcleo da inflação flutuou entre 1,5% e 2%, de acordo com

o intervalo meta. A inflação medida pelo IPC havia caído para próximo de zero devido a

uma redução dos impostos sobre tabaco. E mais uma vez a distinção entre inflação de

longo prazo e flutuações de curto prazo mostrou-se útil para ajudar a conter os efeitos

inerciais dos choques. De fato, em 1995, a inflação do IPC saltou de 0% para 1,8%,

depois que os efeitos da redução dos impostos sobre tabaco se dissiparam e o banco

central se sentiu confortável em não atuar.

o terceiro episódio critico para a política monetária canadense ocorreu no

segundo trimestre de 1996, quando uma estagnação prolongada do Pffi e do emprego

acirrou as criticas contra a política monetária. As criticas tiveram sua repercussão

ampliada quando o presidente da Associação dos Economistas Canadenses divulgou uma

carta aberta, na qual caracterizava a performance econômica desde 1990 como sendo

desnecessariamente custosa em relação ao emprego, especialmente na comparação com

outras nações desenvolvidas.

Nesta carta. após rebater uma série de argumentos estruturais, apontava-se a

sensibilidade dos juros do consumo de duráveis e dos investimentos em capital fixo como
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razão básica para a falta de crescimento, responsabilizando a política monetária pelo

desempenho. O foco num objetivo de inflação zero teria forçado o banco central a manter

um diferencial de juros cujo resultado seria um nível estruturalmente maior de

desemprego. A sugestão final era alterar a estrutura do Banco do Canadá para um padrão

semelhante ao FED americano e aumentar o ponto médio do intervalo alvo de inflação

de 1% para 3%.

No debate público que se seguiu, a diferenciação entre custos transitórios e

permanentes do período de desinflação foi, muitas vezes, perdida. Mas quando o debate

eclodiu, o banco central já havia adquirido um considerável acervo de credibilidade o que

acabou deslocando o debate para os custos e beneficios de uma inflação baixa. O debate

levou o banco central a preparar uma ampla defesa da meta adotada.

"É fundamental diferenciar o processo de redução da inflação da luta pata mantê-

la baixa. O primeiro requer um ajustamento gradual das expectativas inflacionárias e gera

uma série de custos associados, ao contrário do segundo onde os custos são

relativamente baixos. É geralmente aceito que os custos de transição são compensados

pelos beneficios proporcionados pela estabilidade, quando a inflação original é alta.

Aonde as opiniões estão mais divididas é quanto ao limite de redução da taxa de inflação.

Alguns temem que uma taxa de inflação muito baixa possa gerar atritos devido à perda de

um lubrificante do processo econômico. Eu acredito que este tipo de postura assume um

nível de ilusão monetária dificil de aceitar a partir do comportamento histórico de salários

e preços. ,,54

Três pontos podem ser destacados da defesa do banco central. Primeiro, os

custos da desinflação são plenamente reconhecidos. Segundo, a discussão é travada a

partir da evidência empírica. Terceiro, a discussão é centrada sobre o nível apropriado de

inflação e não sobre as metas em si.

54 Ver Thiessen (1996)
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Principais Lições da Experiência Canadense

A experiência canadense aponta que um regime de meta de inflação com objetivos

semelhantes ao arranjo neozelandês, mas com um grau mais elevado de flexibilidade,

pode ser altamente bem sucedido.

Apesar da crença na necessidade de uma forte independência formal entre banco

central e executivo para garantir a credibilidade da política monetária, a experiência do

Canadá, assim como a da Nova Zelândia, aponta um exemplo onde a inflação tem se

mantido baixa sob um regime de grande cooperação entre o Banco do Canadá e o

Ministério das Finanças, com uma grande ênfase na transparência pública ao invés de

contratos estritos.

o regime de meta de inflação possibilitou uma inflação baixa e estável apesar da

grande flexibilidade do arranjo institucional que, assim como o regime alemão, permite

desvios das metas sem que isso gere uma consequência automática. Este espaço permitiu

a acomodação de choques não previstos. Além disso, o Banco do Canadá tem feito um

enorme esforço para incrementar a transparência do processo decisório da política

monetária e tem conseguido amenizar as flutuações cíclicas da economia neozelandesa,

por que o limite de baixo da banda é tomado tão a sério quanto o limite superior.

3.3.4. Inglaterra

A adoção da meta de inflação por parte do Reino Unido sucedeu a experiência

canadense, mas as circunstâncias foram bastante diversas. O Reino Unido adotou a meta

de inflação após um bem sucedido período de desinflação. Mas, ao contrário dos demais

casos estudados, a Inglaterra adotou o regime após uma crise cambial, a fim de recriar

uma âncora nominal e "travar" os ganhos passados obtidos na luta contra a inflação.

115



o arranjo inglês está mais próximo dos padrões da Alemanha e do Canadá, dada a

sua flexibilidade, do que do caso neozelandês. Tal qual nas outras nações, o regime de

meta de inflação também responde flexivelmente a outros fatores. A agência responsável

pela medição da inflação é uma instituição independente (Office for National Statistics)

do banco central e a variável meta não é o IPC, mas uma variante que exclui os juros dos

financiamentos imobiliários mas não exclui energia ou alimentação.

Inicialmente, a meta foi definida em termos de um intervalo, mas depois a

metodologia foi alterada para um ponto meta. Como o banco central não era

independente até maio de 1997, o Banco da Inglaterra era responsável por atingir a meta

de inflação, mas não possuía controle total sobre a condução da política monetária. Na

verdade, até maio de 1997, o banco central estava limitado a analisar a traj etória passada

da inflação e a fazer previsões sobre a inflação, funcionando mais como um órgão de

consultoria.

Devido à fraqueza de sua posição antes de se tornar independente, o banco

central realizava um grande esforço de comunicação sobre a estratégia da política

monetária e o compromisso com a estabilidade de preços. A criação do Inflation Report

foi uma inovação rapidamente adotada em outros países trabalhando sob meta de

inflação. Ainda que a relação entre o Banco da Inglaterra e o Chancellor of Exchequer

(Tesouro Nacional) tenha se alterado, o regime de meta de inflação prevalecente antes da

independência do banco central é um importante exemplo a ser analisado. A análise

aponta que a divisão no comando da política monetária teve grande influência na

performance inglesa.

A Adoção das Metas de Inflação

o Chancellor of Exchequer, Norman Lamont, anunciou a adoção de um regime

de meta de inflação numa Conferência do Partido Conservador em 8 de outubro de 1992.

Três semanas depois ele sugeriu ao banco central que publicasse uma revista trimestral,

Inflation Report, para detalhar os progressos na direção da meta.
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A adoção do regime de metas foi uma reação explícita à crise cambial que havia

expulsado a libra inglesa do European Exchange Rate Mechanism (ERM) três semanas

antes. O governo pretendia manter a credibilidade conquistada na manutenção da

estabilidade de preços, que aparentemente havia sido adquirida nos dois anos de adesão

ao ERM. O histórico inglês após Bretton Woods, com diversas experiências de arranjos

monetários, não conferia grande credibilidade ao Bank of England. A credibilidade

conquistada ficou ameaçada a partir da Quarta-Feira Negra, em setembro de 1992,

quando a moeda inglesa sofreu uma desvalorização de 10%.

Até a eclosão da crise, a discussão sobre o regime de política monetária era

irrelevante, dada a necessidade de acompanhar a evolução do marco alemão no ERM. O

anúncio da meta de 1% a 4% para 1992 foi uma medida de emergência para recriar uma

âncora nominal para o sistema de preços. É fundamental ressaltar que o anúncio ocorreu

numa reunião partidária e o compromisso assumido iria apenas até o final do mandato do

Partido Conservador, em maio de 1992.

Diante do dilema de elevar os juros, para defender a libra, ou sair do ERM, a

Inglaterra optou por abandonar o ERM demonstrando que seu compromisso não era tão

forte. A adoção do novo regime, de meta de inflação, possui dois elementos de

continuidade e um de ruptura com a política monetária anterior. Além disso, a estratégia

adotada visou manter a credibilidade e a transparência do processo de atuação da política

monetária e o compromisso com a estabilidade de preços.

A maior alteração foi a opção por não utilizar nenhum objetivo intermediário. Em

seu pronunciamento, o Chanceler Lamont, enfatizou que a evolução dos agregados

monetários e das taxas de câmbio seriam acompanhadas, mas não seriam determinantes

do rumo da política monetária. No entanto, como a instituição do novo regime ocorria

logo após uma crise cambial, a questão da credibilidade era um problema fundamental. A

estratégia adotada privilegiou a comunicação e a transparência da política monetária, de
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tal forma que este caráter aberto e público acabou se tornando uma característica

fundamental do arranjo inglês.

Mecânica Operacional

A meta intermediária escolhida foi o índice de preços no varejo excluídos os

juros dos financiamentos imobiliários (RPIX - Retail Price Index eX mortgage interest

payments). A meta era que o RPIX se mantivesse no intervalo de 1% a 4% até a eleição

seguinte, com uma expectativa implícita de que o índice ficasse na banda inferior ou

próximo de 2,5%. O RPIX é usado como uma medida de inflação de longo prazo e

usualmente é reportado juntamente com o RPIY, que exclui os efeitos iniciais dos

impostos indiretos. A Inglaterra optou por não excluir choques de oferta da variável

meta.

A fixação de um intervalo da meta foi uma forma de admitir as limitações da

política monetária, assim como manter alguma flexibilidade para ações anti-cíclicas. No

desenvolvimento do modelo, no entanto, o banco central e o Tesouro se fixaram numa

meta de 2,5% para ser atingida no longo prazo, sem uma banda. De fato, o horizonte

temporal sempre é dado pela extensão do mandato parlamentar de cada gabinete.

Outro ponto interessante do modelo inglês é a convivência com um horizonte

temporal definido para a vigência da meta, o que gera algum problema de credibilidade

nas proximidades das eleições, a solução inglesa foi o endosso do Partido Trabalhista à

meta de 2,5% ou menos para a taxa de inflação de longo prazo.

A verdadeira meta da política monetária britânica é a expectativa do RPIX e o

sucesso é medido pela trajetória da inflação projetada pelo banco central para os

próximos dois anos e se estas projeções estão de acordo com a meta. Esta formulação da

avaliação é consistente, tanto com um processo de formação de expectativas racionais,

quanto com as defasagens de ação da política monetária.
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A partir do primeiro Inflation Report, o banco central passou a considerar

também as projeções de inflação do setor privado. O Banco da Inglaterra e o Chancellor

of Exchequer passaram a operar de acordo com a postura anunciada, de forma que a

política monetária seja conduzida rumo à estabilidade de preços, mas que considere todo

um conjunto de informações. A evolução dos agregados monetários é acompanhada e

existem bandas de evolução, mas qualquer conflito entre a evolução dos agregados e as

projeções de RPIX implica na prevalência das projeções de inflação. A evolução das

taxas de câmbio e dos custos de construção também têm sido citadas como importantes

variáveis no processo decisório.

A definição de estabilidade de preços adotada na Inglaterra segue o padrão das

demais nações onde, conceitualmente, a estabilidade implica em que as expectativas de

inflação deixam de ser importantes nas decisões de alocação dos agentes. Na prática, a

existência de efeitos substituição e de aumento de qualidade impedem um índice de

inflação estabilizado em 0%, Assim, optou-se por, arbitrariamente, definir a meta

operacional como uma inflação de 2,5%.

A função do Inflation Report neste contexto é funcionar como a consciência anti-

inflacionária do governo. Havia uma certa tensão nesta relação, uma vez que o banco

central não era responsável pela política monetária de forma independente. O esforço de

comunicação do Banco da Inglaterra para tornar transparentes suas projeções, análises e

mesmo suas recomendações explícitas de política monetária certamente, aumentaram o

custo do governo em não acatar as recomendações do banco central.

A Política Monetária Inglesa sob Meta de Inflação .

O período de outubro de 1992 ao final de 1993 foi marcado pelo início da

recuperação da economia britânica. A saída do ERM coincidiu com o final da recessão. O

PIB apresentou taxas positivas no primeiro trimestre de 1993, enquanto o pico do

desemprego ocorreu em dezembro de 1992 (10,6%). Ao longo de 1993, o produto

cresceu e o desemprego caiu, a trajetória da inflação medida pelo RPIX era descendente
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atingindo o nível de 2,5% pela primeira vez em novembro de 1993, ao passo que a taxa

de câmbio atingiu o ponto mínimo em fevereiro de 1993 e se recuperou ao longo do ano.

Os principais temas discutidos nos primeiros Inflation Reports foram as pressões

inflacionárias criadas pela depreciação da libra e o crescimento do déficit fiscal. A taxa de

juros oficial (base rate)· havia sido reduzida de 10% em agosto de 1992 para 6% em

janeiro de 1993, refletindo o desejo de escapar da rigidez do Bundesbank. Desde a saída

do ERM até fevereiro de 1993, a libra depreciou 14,5%. Ao citar razões pelas quais as

expectativas de inflação poderiam estar acima da meta, o banco central mencionou a

ameaça de uma eventual monetização da dívida pública.

No Inflation Report de novembro de 1993, o banco central voltou a enfatizar os

perigos do déficit fiscal e da taxa de câmbio, acrescentando que havia um risco da

inflação superar a banda superior de 4% no curto prazo, o que poderia deflagrar um ciclo

de aumentos salariais. Este posicionamento também teve uma motivação política, pois

vários membros do Partido Conservador vinham advogando uma redução dos juros, o

que acabou ocorrendo.

o banco central atribuiu a projeção de superação da meta ao efeito de um

imposto indireto, o qual era visto com simpatia a despeito de seus efeitos inflacionários,

visto que ajudava a combater o déficit e ressaltou que RPIY iria ficar próximo, mas

abaixo, da meta. Este evento é ilustrativo da dificuldade em se estabelecer quais itens

devem, legitimamente, serem excluídos do cálculo da inflação.

No começo de 1994, um desempenho melhor do que o esperado em relação à

inflação permitiu ao Tesouro reduzir as taxas de juros. Além disso, a evolução da

inflação demonstrou que o efeito da desvalorização da moeda sobre a tendência da taxa

de inflação já havia sido dissipado, numa demonstração de eficácia do novo regime de

política monetária. A taxa de juros que havia sido reduzida para 5,5% em novembro de

1993, foi reduzida novamente para 5,25% em fevereiro de 1994. Estas reduções
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ocorreram a despeito das projeções do banco central de que a taxa de inflação iria se

elevar até o final de 1995. Na verdade a taxa de inflação não começou a subir até o final

de 1994.

Ao avaliar as projeções passadas, o banco central citava baixo crescimento nos

lucros e quedas nas margens como uma razão para a inflação ter permanecido abaixo do

esperado. Na verdade, as diferenças entre a interpretação dos dados econômicos pode

ocultar pesos diferentes à consecução dos objetivos no curto prazo.

Ao longo de 1994, o Pffi cresceu de forma vigorosa e até outubro o RPIX estava

apontando para baixo, batendo o mínimo em 27 meses com 2% em setembro e outubro,

mas em dezembro já marcava 2,5%. A taxa de desemprego caiu ao longo de 1993 para

9% e a libra estava relativamente estável.

No segundo trimestre de 1994, ficou claro para o banco central que a economia

estava se recuperando de modo excessivamente rápido. O Inflation Report passou a citar

evidências de pressões inflacionárias e, apesar dos dados confortáveis a respeito da

inflação (RPIX abaixo de 2,5%), o Tesouro adotou a recomendação e subiu as taxas de

juros em 0,5% em setembro e repetiu a dose em dezembro. Ao contrário do aperto

monetário em 1988, este ciclo foi claramente preventivo o que foi destacado pela

imprensa. Aparentemente, a existência de uma meta. de longo prazo fornece mais

elementos para agir antecipadamente.

Ao longo de 1995, o crescimento do Pffi se desacelerou fechando o ano com 2%

e a taxa de desemprego continuou uma trajetória de queda gradual atingindo 8% no final

do ano. O RPIX subiu para 2,8% em janeiro e durante todo o ano flutuou entre 2,6% e

3,1%. Logo no início de 1995, ficou claro que apesar da desaceleração do produto o

crescimento ainda estava acima do produto potencial. Em fevereiro a taxa de juros foi

aumentada em 0,5% para 6,75%, mas apesar disso a libra caiu 4,7% nos três meses

seguintes, agravando uma dicotomia entre o setor de tradables e o de nontradables.

121



Devido ao aumento dos preços importados causado pela desvalorização da

moeda, o banco central reviu suas estimativas e elevou as projeções de inflação para 1996

em 1%, com a projeção de RPIX batendo 4% no início de 1996 antes de cair novamente

para o nível de 2,5% no início de 1997. O debate sobre os impactos das oscilação nas

taxas de câmbio dominou as comunicações do banco central e ajudaram a ilustrar o fato

de que o mecanismo de transmissão para os preços é mais rápido no caso do câmbio do

que no caso dos juros ou do produto.

Em maio de 1995, o Tesouro resolveu ignorar a recomendação do banco central

para um novo aumento da taxa de juros em função da trajetória do câmbio e da

assimetria entre o setor exportador e a demanda doméstica. O conflito ficou patente com

a divulgação do Inflation Report de maio onde o banco central projetava uma inflação se

mantendo em torno de 3% nos próximos dois anos, indicando que a inflação iria

permanecer próxima ao teto da banda até o final do mandato do gabinete. O relatório

ressaltava ainda que o risco estava numa subestimação da taxa e que a chance de uma

inflação mais alta era bem elevada.

Ao longo dos meses seguintes, o crescimento do PID foi revisado para baixo , os

dados de produção e construção vieram abaixo do esperado e a queda dos juros

internacionais estabilizou a libra. Em setembro de 1995, o banco central reiterou as

advertências quanto ao rumo perigoso que a economia estava tomando e a dificuldade de

convergir para a meta sem um aumento das taxas de juros.

As projeções de inflação para o segundo semestre de 1995 tentavam capturar os

efeitos inflacionários atrasados derivados da depreciação da libra contra os sinais e queda

na taxa de crescimento e aumento dos estoques, especialmente durante o segundo

trimestre de 1995. A inflação gerada domesticamente permaneceu baixa sendo

largamente superada pela inflação dos tradables. Além disso, o banco central ressaltou

que a evolução salarial estava bem abaixo do que seria de se esperar. Com um RPIX a
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3,1% em setembro e uma projeção de 3,5% para a primeira metade de 1996, as revisões

para baixo do crescimento do Pffi aliada a uma inflação de apenas 2,98% em novembro,

detonaram um ciclo de quatro reduções sucessivas de 0,25% nas taxas de juros, iniciado

em dezembro.

o desejado "soft-landing" da economia inglesa se materializou em 1996. No

terceiro trimestre o Pffi estava crescendo a 2,4% sobre o mesmo período do ano

anterior, o desemprego continuou sua trajetória de queda gradual batendo 6,7% em

dezembro de 1996. Entre outubro de 1995 e setembro de 1996, o RPIX flutuou entre

2,8% e 3,3%. Desde janeiro até o final de setembro a libra valorizou pouco mais do que

3%, contra uma cesta de moedas e, no final do ano, experimentou um "rally" que levou a

apreciação a 11,6%.

Em maio de 1995, o Inflation Report mostrava uma projeção de inflação estável

em 2,5% para os próximos dois anos. Em outubro, o Tesouro reverteu o último corte de

taxa, elevando os juros novamente para o nível de 6% a fim de evitar que a inflação

pudesse voltar a subir e também para prevenir a necessidade de outro aumento de taxa na

imediações das eleições marcadas para maio de 1997.

A existência desta separação entre a agência responsável pela projeção da

inflação, o banco central, e o órgão responsável pela implementação da política

monetária, o Tesouro, juntamente com o viés que esta divisão provoca sobre as

expectativas de inflação, podem ser apontados como a grande fragilidade do arranjo

institucional, largamente bem sucedido, da Inglaterra. Este diagnóstico certamente esta

na base da decisão do Partido Trabalhista , em 6 de maio de 1997, de conceder

independência operacional do Banco da Inglaterra. O novo Chancellor of Exchequer,

Gordon Brown, convocou uma conferência para o final da reunião com o presidente do

Banco da Inglaterra, onde se esperava a confirmação de um aumento dos juros reclamado

pelei banco central. A expectativa se confirmou com o anúncio de um aumento de 0,25%
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nas taxas de juros, mas o anúncio da transferência do controle das taxas de juros e da

perseguição da meta para o Banco da Inglaterra surpreendeu a todos.

Ao anunciar a concessão de independência operacional ao banco central, o

secretário do Tesouro enfatizou que a boa performance passada e o grande avanço em

termos de transparência, haviam conferido ao regime de meta de inflação não só um alto

grau de credibilidade, mas também haviam tornado a condução da política monetária mais

suscetível a considerações políticas.

A decisão sobre a condução da política monetária foi investido ao recém criado

Comitê de Política Monetária, que a partir de junho de 1997 passou a conduzir a política

monetária. O novo governo eleito manteve uma cláusula de escape, em caso de interesse

nacional, que lhe permite anular as decisões do banco central em caso de necessidade.

A meta de inflação foi mantida em 2,5%, a banda foi substituída por um intervalo

de ±1%. Após cada -reunião do Comitê de Política Monetária, seria divulgada uma carta

pública com as avaliações do desenvolvimento passado e perspectivas para o futuro. Em

caso de ultrapassagem da meta, a consequência imediata seria a necessidade de uma

explicação mais aprofundada da origem do desvio.

Principais Lições da Experiência Inglesa

Até maio de 1997, o regime de meta de inflação foi conduzido sob severas

restrições, porque o governo, e não o banco central, era responsável pela implementação

da política monetária. O resultado é uma perda de transparência da política monetária,

uma vez que não era possível identificar as reais motivações das ações. Também não

ficava claro quem deveria ser responsabilizado pela performance, a instituição

responsável pelas projeções - o Banco da Inglaterra - ou a instituição responsável pela

condução da política - o Chancellor ofExchequer. Estas dúvidas acabavam repercutindo
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sobre a credibilidade da política monetária por que o grau de compromisso com a

estabilidade de preços ficava diluído.

Apesar das dificuldades geradas por este arranjo institucional esdrúxulo, a meta

de inflação ajudou a produzir uma inflação mais baixa e mais estável na Inglaterra. O

sucesso pode ser parcialmente atribuído ao foco do Banco da Inglaterra na transparência

e efetividade de suas explicações públicas. Talvez devido à sua posição de maior

fragilidade institucional, o Banco da Inglaterra foi um líder na produção de materiais

inovadores para a comunicação com o público.

3.3.5. Outros países sob meta de inflação 55

Várias nações vêm aderindo ao regime de meta de inflação nos últimos anos. A

precursora Alemanha cujo regime de meta de agregado monetário, instituído em 1974, é

exercido de forma flexível de tal forma que podemos considerá-lo um híbrido,

principalmente a partir das alterações promovidas em 1979, de meta de agregado

monetário com meta de inflação.

Na seções acima, além da Alemanha, já estudamos detalhadamente os casos da

Nova Zelândia (março de 1990); do Canadá (fevereiro de 1991) e da Inglaterra (outubro

de 1992) que instituíram regimes formais de meta de inflação. Há um segundo grupo de

países que também aderiram ao regime de meta de inflação: a Suécia; a Finlândia; a

Austrália e a Espanha.

A seguir apresentamos as características básicas dos regimes de meta de inflação

neste segundo grupo de países:

a. Suécia

55 Ver Quadro 1: Regimes de Meta de Inflação, no Anexo 1.
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A Suécia instituiu o regime de meta de inflação em janeiro de 1993. Tal qual a

Inglaterra, foi uma alternativa diante da crise que levou à saída do Mecanismo Monetário

Europeu.

A meta pontual de inflação foi fixada em 2%, com uma tolerância de ± 1%, para

o Índice de Preços ao Consumidor. A meta deve ser atingida de 1996 em diante. Este

intervalo entre a instituição e a vigência da meta se destina a preparar e aprender os

mecanismos de operação do novo regime. Além disso, dadas as defasagens da política

monetária considerou-se a necessidade de um prazo relativamente longo.

o regime sueco prevê o expurgo de impostos indiretos e subsídios do !PC: A

meta é anunciada pelo Banco da Suécia, o Riksbank, que também emite um relatório

trimestral sobre a evolução da inflação em relação à meta, mas não divulga projeções de

inflação.

b. Finlândia

A Finlândia aderiu ao regime de meta de inflação em fevereiro de 1993, também

na esteira do colapso cambial europeu de 1992. A meta foi estabelecida em termos

pontuais em 2% de inflação medida pelo núcleo do !PC. Os fatores expurgados do índice

global são: juros sobre financiamentos imobiliários, efeitos de primeira ordem dos

impostos indiretos, subsídios oficiais e preços imobiliários.

A meta deve ser atingida de 1996 em diante. Assim como a Suécia, o período

inicial é visto como de adaptação visto que a inflação já está em parte determinada pelas

condições monetárias prevalecentes. A meta é divulgada pelo Banco da Finlândia, mas

não há obrigatoriedade de divulgação oficial da inflação corrente e das previsões.

c. Austrália
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A Austrália adotou a meta de inflação como estratégia para a política monetária

em abril de 1993. A meta é fixada como um intervalo de 2% a 3% do núcleo do IPCS6
.

As exclusões são juros de financiamentos imobiliários, primeiro impacto dos impostos

indiretos e outros itens voláteis.

Uma característica curiosa do regime australiano é que o horizonte de tempo para

se atingir a meta é a duração do ciclo econômico. A meta é divulgada pelo Reserve Bank

of Australia e não há um relatório oficial para divulgação da evolução da inflação e das

previsões.

d. Espanha

A Espanha, estimulada pela necessidade de adaptação aos critérios de

convergência para a Moeda Única Européia, aderiu à meta de inflação em junho de

1994. A estratégia adotada foi a fixação de um teto para a taxa de inflação, assim definiu-

se um objetivo de inflação inferior a 3% para o IPC a Ser atingida no final de 1997 e uma

taxa inferior a 2% a partir de então.

A Espanha não faz expurgos do IPC. O Banco da Espanha divulga um relatório

de acompanhamento semestral, mas não publica previsões.

3.4. Evidência Empírica

o objetivo desta seção é realizar uma breve análise empírica do efeito da

implantação do regime de meta de inflação sobre o padrão inercial da inflação. É sabido

que mesmo nos países com grande tradição de preços estáveis, a inflação apresenta

algum grau de inércia - autoregressividade positiva de ordem baixa. Nestas

circunstâncias, um "choque inflacionário" qualquer tende a 3:presentar um elevado grau

de persistência, se dissipando muito lentamente. Assim, a inflação corrente mantém uma

56 O intervalo é tão estreito que pode ser visto como um ponto largo.

127



"memória" da inflação passada, de maneira que a taxa presente segue um caminho

determinado por seu próprio passado.

o regime de política monetária exerce um papel importante na determinação do

grau de inércia da inflação. A política monetária atua sobre as expectativas dos agentes e

influencia no padrão de propagação da taxa de inflação de t para t+ 1. Assim uma política

monetária acomodatícia tende a produzir uma autoregressividade maior da taxa de

inflação, enquanto que uma política monetária com forte credibilidade anti-inflacionária

deveria reduzir a inércia da taxa.

Teoricamente, a credibilidade da política monetária se manifesta no padrão de

memória da inflação, de modo que quanto maior a credibilidade da política monetária,

menor a memória da taxa de inflação e, vice-versa. Por isso, é razoável esperar que os

padrões de autoregressividade da taxa de inflação se reduzam com a implantação do

regime de meta de inflação.

Este comportamento sena um indício de que as estratégias de estabilização

adotadas, aumentaram a credibilidade da política monetária, reduzindo a memória da

taxa de inflação. Num mundo ideal, onde a política monetária desfrutasse de credibilidade

absoluta, seria lícito esperar que a taxa de inflação fosse um "random walk".

o objetivo deste estudo empírico se limita a verificar os padrões inerciais pré e

pós implantação do regime de meta de inflação. A análise abrange três do países

estudados: Nova Zelândia (dados trimestrais), Canadá e Inglaterra (índice geral e núcleo

da inflação).

o programa econométrico utilizado foi o SCA. No Anexo 3: Resultados do SCA,

estão alguns dos resultados originais do programa econométrico. Utilizamos o caso da

Nova Zelândia como exemplo metodológico, por isso quase todos os testes são exibidos.

Para os demais países optou-se por exibir somente as equações fundamentais.
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Os procedimentos podem ser sintetizados de forma relativamente simples:

1. As séries de inflação foram divididas em "antes" e "depois" da introdução do regime

de meta de inflação;

2. Verificou-se a necessidade de efetuar uma diferenciação em todas as séries de inflação

a fim de induzir a estacionariedade;

3. Trabalhando com as séries diferenciadas procedeu-se a identificação dos processos

geradores de cada série observando as funções de autocorrelação e autocorrelação

parcial;

4. A identificação dos processos permitiu a elaboração dos modelos para cada um dos

períodos das séries (todas as séries apresentam um componente sazonal, na Nova

Zelândia este componente aparece no termo de ordem quatro porque os dados são

trimestrais) ;

5. Por fim, os modelos obtidos foram comparados para analisar a evolução do padrão de

autoregressividade antes e depois da adoção do regime de meta de inflação.

Os resultados são consistentes com a hipótese de que o regime de meta de

inflação ajuda a incrementar a credibilidade da política monetária. Em todos os países

houve uma redução ou eliminação total do padrão inercial.

Embora seja verdade que a inflação, na década de 1990, caiu para a maior parte

dos países desenvolvidos, independentemente do regime de política monetária adotado,

indicando que há um processo geral de redução do patamar inflacionário no mundo e,

portanto, o padrão de inércia também deve estar caindo. Também, não é menos verdade

que os países aqui analisados possuem um histórico bastante problemático de controle da

inflação. Assim, o resultados obtidos são bastante expressivos. Como o tratamento foi

relativamente simples, há uma série de procedimentos que poderiam ser adotados para

robustecer os resultados. Uma indicação seria o tratamento de "outliers" cuja pesquisa

está indicado no Anexo 3.
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Os modelos obtidos estão ilustrados na Tabela 1. Os resultados obtidos para cada

modelo, coeficientes e "t-Students", estão indicados na Tabela 2.

Tabela 1:Modelos

País Código Modelo

---------------------------- ------------- -------------------------------------
Nova Zelândia - antes NZa (1-ç&\B-ç&4B4X1-B)Yt = e,

Nova Zelândia - depois NZd (l-B)Yt =e,

Canadá - antes Ca (1- ç&3B3X1- <P\2Bs X1- B )Yt = e,

Canadá - depois Cd (1- ç&\BX1- <P12Bs X1- B )Yt = e,

Inglaterra geral - antes I a (1- ç&\BX1- <P\2Bs X1- B )Yt = e,g

Inglaterra geral - depois I d V-<P12B
sX1-B)Yt =e,g

Inglaterra núcleo - antes Ina (1-ç&\BX1-B)Yt = e,

Inglaterra núcleo - depois Ind (l-B)Yt =St

Tabela 2: Resultados"

Modelo/ <1>1
, t <1>2

, T <1>3 t <1>4 t <1>6 t <P12
, t Res., , ,

, , , ,
Código

, , , ,
, , ,, ,

NZa 0,464 , 3,03 - , - - - -0,468 : -3,0 , - , - , WN, , , - -, , ,
: , , ,, , , ,

NZd - , - - - - - , - - , - - , - , WN, f , ,
, , , , , ,
, , , , ,

Ca , - , - 0,333
,

3.33
, - -0,286 -3,0

,
WN- - , - , - - ,

, , ,
, , , , ,, , , ,

Cd 0,284
, 2,43

, - - , - , - -0,213 -2,6 WN- , - - - ,
, , , , ,
, , , , , , ,
, , , , ,

I a 0,426 5,53 - , - - , - - , - - , - 0,603
, -3,5 , WN, , ,

g , , , , ,
, , , ,
, , , , ,

I d 0,195 , 1,4 - , - - - - , - - , - -0,359 -3,2 WN, , , , , ,
g , , , ,, , , , , ,

Ina 0,346 , 4,54
, - - , - , , ,

WN- - , - , - - - , - ,
, , , ,
, , , , ,
, , , , , , ,

Ind , - -0,22 : -1,8
, - , - - , - - - WN- , - , - , , ,

, , , , , ,
, , , , , ,
, . . . .

57 O Anexo 3: Testes Empíricos, apresenta os resultados de forma mais detalhada.
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Para a Nova Zelândia que instituiu o regime em março de 1990 e cuja série de

inflação é trimestral, tomamos um série pré meta que vai desde de março de 1980 até

janeiro de 1990 e para o regime de meta de inflação os dados vão até dezembro de 1997.

Os resultados obtidos são bastante expressivos: a inflação no período pré meta de

inflação apresentava um forte componente inercial de ordem um e ordem quatro (no

caso, três meses e um ano, respectivamente pois os dados são trimestrais). Após a

introdução do novo regime o padrão inercial foi completamente eliminado, a série se

tornou um "random walk" e a diferenciação produziu um resíduo sem componente de

autoregressividade ("white-noise"). É interessante observar que a Nova Zelândia possui o

arranjo de formalização institucional mais rigorosa, o que fornece um indício de que a

menor flexibilidade se paga por uma credibilidade maior.

Para o Canadá que instituiu o regime de meta de inflação em fevereiro de 1991, a

série mensal analisada se inicia em janeiro de 1980 e se encerra em dezembro de 1997.

Evidentemente a quebra ocorre em março de 1991, primeiro mês pós meta de inflação. O

Canadá é o país que apresenta resultados menos expressivos, talvez porque não tenha

sido possível obter uma série longa do núcleo da inflação ou devido aos problemas

analisados de credibilidade na fase inicial do regime. De qualquer forma, o arrasto inercial

se reduz de três meses para um mês e o coeficiente auto regressivo cai.

No caso da Inglaterra, desde outubro de 1992 sob meta de inflação, foram

utilizadas duas séries - o índice geral e o núcleo da inflação - para proceder a

comparação. As séries se iniciam em janeiro de 1980 e se encerram em dezembro de

1997, o primeiro mês sob meta de inflação é novembro de 1992.

No caso do índice geral, os resultados mostram uma redução do padrão inercial

anterior. O coeficiente autoregressivo cai e a significância se reduz, levando à exclusão

do termo do modelo. No caso do núcleo, obtemos um resultado semelhante mas surge

um "candidato" a autoregressivo na segunda ordem, no entanto um teste "t-Student"

rigoroso conduz à rejeição do termo.
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3.5. Meta de Inflação: considerações gerais

Uma avaliação preliminar indica que o regime de meta de inflação para a política

monetária tem sido bastante bem sucedido, ainda que a experiência seja relativamente

curta para autorizar conclusões mais definitivas.

Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Suécia, Finlândia, Austrália e a

Espanha conseguiram manter a inflação no intervalo programado e as médias anuais de

inflação anual estiveram bem abaixo dos padrões prevalecentes nas décadas anteriores. A

análise das condições macroeconômicas mostra que não houve nenhuma alteração

drástica capaz de facilitar a tarefa de manter baixa a taxa de inflação.

Em geral, o anúncio público de metas numéricas para a inflação tem se mostrado

bastante efetivo em balancear a necessidade de transparência e de flexibilidade da política

monetária.

Entre as características que convergem, temos o uso da inflação como a variável

meta. Apesar de todo o discurso com relação à estabilidade de preços, todas as nações

adotaram uma meta de inflação - em intervalos de 0% a 4% - ao invés de uma meta de

nível de preços. A opção pela inflação se deve ao temor de que uma meta de nível de

preços iria requerer períodos de deflação para compensar ultrapassagens do nível de

preços gerando elevados custos em termos de perda de produto. A evidência mostra que

a reversão de ultrapassagens da meta não são uma necessidade para manter baixa a

inflação. A fixação da meta em uma taxa de inflação ligeiramente superior a zero torna

menor o risco de um período de deflação, além disso a manutenção de uma meta acima

de zero não parece criar instabilidade ou danificar a credibilidade do banco central.

As escolhas também revelam a necessidade de construir algum grau de

flexibilidade no regime de meta de inflação permitindo ao banco central reagir às
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flutuações do produto. Isto pode ser percebido pela preferência pelo gradualismo no

processo de desinflação.

Todas as nações adotando o regime de meta de inflação admitem desvios da meta

em virtude de choques de oferta, mas somente a Nova Zelândia prevê explicitamente

cláusulas de escape. Em várias as nações observaram-se mudanças de meta sem que isso

ocasionasse uma perda de credibilidade.

Um segundo ponto de convergência é o caráter fundamental da transparência e

da comunicação com o público. A transparência e a capacidade de comunicação do

banco central tornam explícitas as intenções do banco central facilitando o planejamento

do setor privado e atraindo o debate público sobre as limitações da política monetária. O

processo ajuda a estabelecer a divisão de responsabilidades entre o banco central e os

políticos.

Uma outra característica dos modelos de meta de inflação é a ampliação do grau

de controle público sobre o banco central. O caso mais radical é o da Nova Zelândia onde

o banco central é avaliado não só pelo público, mas direitamente pelo Parlamento e pelo

governo que pode, inclusive, demitir o presidente do banco central caso as metas não

sejam atingidas.

Mesmo na ausência de uma estrutura formal de avaliação de performance, o bom

desempenho em cumprir metas claramente anunciadas ajuda a legitimar a ação do banco

central. A meta de inflação é consistente com um papel apropriado para o banco central

num contexto democrático, ainda a performance com relação a inflação possa melhorar

no curto prazo se o banco central é independente de pressões políticas, um banco central

somente pode sustentar tal posição através da manutenção de sua legitimidade política no

longo prazo.
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Em todos os países adotando o regime de meta de inflação, a adoção formal ao

regime somente ocorreu depois que as taxas de inflação foram relativamente

estabilizadas. O que reflete a necessidade tática de uma alta probabilidade de sucesso em

atingir as primeiras metas a fim de se ganhar credibilidade para o modelo. O modelo de

meta de inflação foi usado de forma bem sucedida para "travar" ganhos na luta contra a

inflação na esteira de choques com grande potencial desestabilizador, como no caso da

saída da Inglaterra e da Suécia do ERM e da crise fiscal no Canadá em 1991.

Entre as diferenças encontradas podemos citar os diferentes índices adotados para

se medir a inflação. Alguns países optaram por índice de preços ao consumidor (!PC) em

função de sua transparência imediata, enquanto outras nações adotaram algum tipo de

expurgo para acomodar efeitos de primeiro grau de variações em impostos indiretos ou

choques de oferta. O ponto central em relação à definição da meta é que o índice não

pode ser alterado com frequência e nem pode ser muito diferente da taxa corrente de

inflação. Desde que a definição seja clara para o público, a exata opção de meta não

parece ser crucial.

A mixagem entre transparência e flexibilidade relaciona o cálculo do índice de

inflação e a própria definição do índice. A Nova Zelândia, país que apresenta o conjunto

de regras mais rigorosas, permite que o próprio banco central seja responsável pelo

cálculo da taxa de inflação e que sejam feitas uma série de exclusões no cálculo do índice.

Outra diferença aparece quanto à definição da variável meta em termos de

intervalo ou ponto, como a Inglaterra. O intervalo possui a vantagem de permitir maior

flexibilidade e cria a noção para o público de que o controle da inflação é, por natureza,

imperfeita. No entanto, a experiência indica que há uma tendência a se focar nas

fronteiras da banda ao invés de mirar o ponto médio. Além disso, dada a natureza

imperfeita do controle da inflação, uma ultrapassagem da banda pode gerar problemas de

credibilidade, ao passo que a administração muito rigorosa de uma banda estreita pode

criar instabilidade instrumental.
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A alternativa de substituir a banda por um único ponto de referência, como fez a

Inglaterra em 1995 e o Bundesbank faz para a inflação desde 1975, exige um grande

esforço de comunicação para explicar os desvios inevitáveis.

A principal característica dos países dos regimes de política monetária estudados,

é que existe uma meta numérica para. a inflação no médio prazo que é publicamente

anunciada. A análise da prática operacional não delineia uma separação entre as

estratégias adotadas como ocorre nos trabalhos teóricos.

Transparência e credibilidade apropriadamente balanceadas em um arranjo

institucional aparentemente são capazes de criar as bases para uma estratégia monetária

capaz de alcançar a estabilidade de preços, sem a necessidade de impor um conjunto de

regras ngorosas.

Evidentemente, o regime de meta de inflação não é uma panacéia, não elimina os

custos da desinflação e não cria uma credibilidade instantânea. Na verdade o estudo

indica que a credibilidade só pode ser conquistada arduamente.

De qualquer forma, os casos da Inglaterra e Nova Zelândia são poderosos

exemplos de nações que não conseguiram manter a estabilidade monetária antes da

adoção do regime de meta de inflação. Além disso, a estratégia da meta de inflação não

eliminou a preocupação do banco central com os ciclos econômicos.
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4. Conclusão

"Irredeernable paper money has almost always invariably
proved a curse to the country employing it."

- Irving Fisher (1911).

4.1. Meta de Inflação: uma nova abordagem para a política monetária

Milton Friedman (1992) aponta que a predominância da moeda fiduciária - em

oposição às moedas lastreadas - no sistema monetário internacional é um fenômeno

relativamente recente e sem precedentes na história. O desafio que este novo padrão

monetário introduz é a produção de institutos capazes de disciplinar a oferta de moeda,

produzindo uma ancoragem nominal do nível geral de preços a fim de evitar que a

"maldição" citada por Fisher (1911) venha a se materializar.

A ascensão da estabilidade de preços ao posto de objetivo prioritário dos bancos

centrais é uma clara tendência neste final de século XX. Ainda que existam diferenças

táticas e. estratégicas, históricas e institucionais entre os diversos países, estabeleceu-se

um razoável consenso entre os economistas sobre as vantagens de se posicionar a política

monetária para obtenção daquilo que, efetivamente, é possível esperar dela: estabilidade

de preços no longo prazo.

Esta mudança de foco temporal, colocando a política monetária num contexto

apropriado, transfere a discussão dos fins para os meios, isto é, para a escolha do regime

monetário ideal para se alcançar a estabilidade de preços.

A formação deste quase consenso em relação à estabilidade de preços como

objetivo da política monetária, percorreu um longo caminho na literatura econômica. O

gradual reconhecimento da futilidade de tentar explorar o "trade off" da Curva de Phillips

e a revolução das expectativas racionais, forneceram o subsídio teórico, mas foi a eclosão
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de taxas elevadas de inflação, durante as décadas de 1970 e 1980, nos países.
desenvolvidos, que acabaram convencendo os formuladores de política.

A tentativa de recuperar o controle sobre a evolução do nível geral de preços foi

marcada pela busca de âncoras eficientes e de arranjos institucionais apropriados para

auxiliar na obtenção da estabilidade. As estratégias clássicas de política monetária

consistiam na fixação da taxa de câmbio, tomando endógena a oferta de moeda, ou

então, na fixação de uma meta para a evolução de um agregado monetário, sujeitando a

política monetária às flutuações da velocidade da moeda.

o regime de meta de inflação emerge deste estudo como uma alternativa que

oferece respostas eficientes aos problemas práticos decorrentes das estratégias clássicas.

Sob o novo regime, a política monetária conserva a autonomia sobre a oferta de moeda e

não depende da estabilidade da velocidade de circulação da moeda. E ainda assim, cria

uma âncora nominal efetiva e de fácil compreensão e aceitação pelo público.

o viés inflacionário, decorrente da inconsistência dinâmica, permanece sendo o

maior desafio teórico a ser superado. A fixação do câmbio ou a adesão a uma regra de

oferta monetária constante, definitivamente superam o problema mas, como estudamos,

produzem indesejáveis efeitos colaterais. Nosso estudo mostra que o regime de meta de

inflação é capaz de superar o problema da inconsistência dinâmica através de uma

atuação consistente que desenvolva a credibilidade do banco central. Outra alternativa é a

estruturação de um contrato entre banco central e governo, que iniba o estímulo ao viés

inflacionário, mas há uma restrição a este tipo de solução porque o governo também

sofre de inconsistência dinâmica.

O regime de meta de inflação tem sido adotado de forma bem sucedida por um

número crescente de nações nos últimos anos. Estes exemplos permitem concluir que o

viés inflacionário pode perfeitamente ser controlado através de um compromisso crível e

de uma estratégia de comunicação eficiente. O estabelecimento de uma meta de inflação e

137



a ampliação da comunicação e da transparência, ajudam a fixar um horizonte temporal

mais longo para o banco central, ao mesmo tempo em que se desenvolvem mecanismos

de monitoramento do compromisso com o longo prazo. O resultado é que o risco de um

estreitamento no horizonte temporal do banco central - o que nosso estudo aponta como

elemento necessário para validar a conclusão sobre a existência de inconsistência

dinâmica - é efetivamente reduzido. O arranjo produz uma mudança de foco das

discussões sobre política monetária fazendo com que o peso das considerações de longo

prazo seja ampliado.

A estratégia de comunicação exerce um papel marcante neste processo. Mesmo

eventuais desvios da meta não implicaram, nos casos estudados, em uma perda de

credibilidade, quando foram acompanhados por uma comunicação adequada e por uma

implementação coerente da política monetária. A utilização de cláusulas de escape, de

índices expurgados e do núcleo da inflação como referências de longo prazo, também

auxiliam na criação de uma trava para as expectativas, fazendo com que, mesmo quando

a inflação corrente se eleva, as expectativas inflacionárias de longo prazo não se alterem.

O regime de meta de inflação consegue produzir resultados tão bons quanto de

uma política guiada por regras, ao mesmo tempo em que mantém flexibilidade, sem ser

um modelo de discricionariedade absoluta, para acomodar flutuações de curto prazo.

Nos casos estudados, observamos que a meta é geralmente definida em função da

taxa de inflação e não do nível geral de preços. Esta opção revela que o custo social de

um período de deflação é considerado excessivamente elevado pela sociedade. Na

maioria dos casos, optou-se por uma banda com dois ou três pontos percentuais de

largura como forma de aumentar a flexibilidade do arranjo. Apenas Inglaterra e Alemanha

adotam um valor pontual, mas criaram outros mecanismos para preservar a flexibilidade.
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Cabe enfatizar uma vez mais o papel absolutamente essencial da transparência e

da ampliação do controle democrático, que refletem um amadurecimento da sociedade e

das instituições políticas.

Um aspecto essencial, comum aos casos citados, é o grau de harmonia entre

executivo e banco central no estabelecimento do regime de meta de inflação. O caráter

consensual do processo é realçado pela lembrança do histórico confronto entre política

monetária e política fiscal. A harmonia do processo possivelmente reflete um profundo

amadurecimento político e institucional que faz com que o sistema político reflita de

maneira ágil e precisa as prioridades da sociedade.

As mudanças legais nos desenhos institucionais dos bancos centrais de diversos

países, demonstram que o sistema político tem avançado bastante na direção de atender

as demandas populares. No caso, trata-se da demanda por estabilidade de preços. A

maturidade social e política produz mecanismos institucionais de superação de conflitos

nos quais a explicitação dos mesmos, através de uma comunicação pública efetiva,

permite a participação popular na decisão final. A separação entre independência

instrumental e independência de objetivos reflete este tipo de arranjo institucional.

As principais críticas que se levantam contra o regime de meta de inflação são de

que o regime poderia produzir instabilidade instrumental e assim levar instabilidade à

economia real. No entanto, a observação empírica dos países que implementaram o

regime não parece corroborar esta hipótese. Ainda que o período de observação seja

muito restrito, a unanimidade de resultados satisfatórios, mesmo em países de histórico

bastante problemático, não deixa de impressionar.

Outra dificuldade da nova abordagem é que a inflação não é diretamente

controlável e, como os efeitos da política monetária somente se manifestam com

defasagens temporais importantes, o sucesso da política corrente não é facilmente
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aquilatável no instante em que é implementada, criando um problema que não aparecia

para as alternativas examinadas.

De qualquer forma, a adoção de uma meta para a taxa de inflação certamente

produz uma âncora nominal para a trajetória do nível geral de preços, além de ser de fácil

entendimento pelo público. Na verdade, não se pretende sugerir que o regime de meta de

inflação, com banco central independente, seja uma panacéia infalível. Sargent e Wallace,

no paper "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic" (1981), apontaram a limitação da

política monetária que, isoladamente, não seria capaz de evitar a inflação quando a

política fiscal está sendo conduzida de forma a gerar déficits primários.

Mas certamente o regime de meta de inflação com banco central independente

produz um arranjo institucional em que se minimiza o incentivo ao viés inflacionário

devido à inconsistência dinâmica. Além disso, este regime se coaduna melhor com a

crença nas expectativas racionais, na medida em que se reforçam a transparência e o

processo de comunicação com o público.

Sargent (1986) aponta a importância da revolução das expectativas racionais na

maneira de conceber os canais de transmissão da política monetária. O nível geral de

preços é determinado pelas expectativas sobre a política monetária, porque as pessoas

irão utilizar o melhor conjunto de informações disponíveis para formar suas expectativas

com relação ao futuro. A revolução das expectativas racionais implica em que a

efetividade de uma dada política é função direta do grau de transparência e de

credibilidade.

Pelas experiências estudadas, o regime de meta de inflação consegue, na prática,

produzir respostas adequadas aos desafios práticos e teóricos. Todos os países analisados

conseguiram produzir uma trajetória de inflação cadente e, com poucas exceções,

obtiveram êxito em atingir as metas. Mesmo considerando que há um movimento global

que reduziu a inflação média mundial da maioria dos países, ainda assim, os regimes de
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meta de inflação apresentam resultados muito expressivos logrando manter a inflação sob

controle em países com um histórico bastante problemático. Os resultados empíricos

corroboram a tese de que o regime de meta de inflação auxilia no incremento da

credibilidade da política monetária.

A capacidade de manter a credibilidade da política monetária a despeito de

registros históricos bastante adversos - Nova Zelândia e Canadá - e de eventuais

ultrapassagens por cima e por baixo da meta - casos estudados da Alemanha, Canadá e

Nova Zelândia - demonstra o enorme potencial do regime de meta de inflação em

produzir e manter uma âncora nominal eficiente para a política monetária.

O arranjo, consistentemente implementado, foi capaz de em um curto período de

tempo adquirir credibilidade suficiente para fazer com que o público assimilasse desvios

da meta como temporários e não os incorporasse nas expectativas de inflação futura. Isto

tudo dentro de uma estrutura que permite acomodar choques domésticos e dá liberdade

para atuações anti-cíclicas. Por todas estas características o regime de meta de inflação

surge como uma nova e extremamente promissora abordagem para a política monetária.

4.2. Meta de Inflação: uma alternativa para o Brasil

A análise do desempenho dos países que adotam o regime de meta de inflação de

forma bem sucedida, mesmo quando a implementação do novo regime se deu após fortes

turbulências cambiais (Inglaterra, Suécia e Finlândia) ou após um processo de desinflação

importante (Nova Zelândia e Canadá), aponta o efetivo potencial estabilizador da âncora

de meta de inflação. É preciso lembrar que a introdução do novo regime sempre ocorreu

num ambiente de inflação relativamente estabilizada ou na fase final de um processo de

estabilização. Ainda que em diversos países a adoção tenha se seguido à uma crise

cambial grave, estes países - Inglaterra, Suécia e Finlândia - não apresentavam problemas

de inflação no momento da introdução do regime de meta.
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o Brasil está completando um ciclo de estabilização cuja fase inicial se deu

através de uma ancoragem cambial - o esquema brasileiro é mais flexível que o da

Argentina - e caminha gradualmente para se tornar uma economia plenamente

estabilizada. Quando este processo se completar, é provável que se levante um debate a

respeito da melhor alternativa para o regime monetário no longo prazo.

Quando esta questão se tomar relevante - melhor abordagem de política

monetária - o regime de meta de inflação tem todas as qualidades para prevalecer como

estratégia ideal.

Este trabalho não pretende abordar, nem seria o fórum adequado, a questão da

eventual sobrevalorização cambial do Real. De qualquer forma, mesmo o reconhecimento

de uma sobrevalorização não implica, necessariamente, em uma solução abrupta. Dada a

estratégia cambial de produzir uma desvalorização acima da inflação, é possível esperar

que, mantida a atual política, o câmbio volte a um nível de equilíbrio em dois ou três

anos.

Não se trata, portanto, de levantar uma polêmica insolúvel em torno da taxa de

câmbio de equilíbrio e de uma eventual rota de correção. O foco da discussão que se

levanta, sobre regimes monetários alternativos, é o longo prazo. A sugestão de mudar a

âncora do Real para um regime de meta de inflação é "forward looking" e visa considerar

a estratégia ideal para um país que abre sua economia após um processo bem sucedido de

desinflação. O câmbio, no plano Real, funciona como âncora na fase de desinflação e na

transição para a estabilidade. Enquanto este processo não estiver completamente

consolidado não existe razão para se discutir uma mudança de âncora. A política cambial

faz parte, coerente, da estratégia de estabilização. 58

58 Ainda que se possa discutir a estratégia de estabilização adotada, não existe razão para contestar a
política cambial dentro desta estratégia. Mas este não é o espaço apropriado para a discussão sobre a
estratégia em si.
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Assim, tomando como ponto de partida a escolha do regime monetário ideal, para

um país que tenha completado seu processo de estabilização, e cujas taxas de câmbio e

de juros estejam em equilíbrio de longo prazo, a mudança da âncora nominal para o

regime de meta de inflação surge como uma alternativa a ser considerada com grande

apreço.

Quando a transição rumo à estabilidade tiver se completado e tanto o câmbio

como as taxas de juros tiverem atingido seus níveis de equilíbrio de longo prazo, então, a

defesa de um sistema de câmbio fixo como regime ideal para garantir a consistência dos

fundamentos macroeconômicos vai se defrontar com as objeções exaustivamente

levantadas ao longo deste estudo.

Mas parece pouco provável que, mesmo os defensores mais aguerridos da

estratégia cambial do Real, pretendam defender o câmbio fixo como regime cambial ideal

para um país estabilizado de economia aberta num ambiente globalizado.

Assim sendo, o futuro deve nos defrontar com a questão de definir o regime ideal

de política monetária. Como acabamos de ver, as estratégias clássicas - câmbio fixo e

controle da oferta de moeda - apresentam problemas graves de consistência e

sustentabilidade no longo prazo.

Porém, também é preciso lembrar que o regime de meta de inflação implica num

elevado nível de amadurecimento político institucional, que permita à sociedade se

expressar adequadamente através das instituições e alternativas de política econômica. É

quase consensual a crença que o desejo de uma economia estabilizada faz parte dos

anseios mais profundos da maioria da população brasileira. Um argumento simples a

favor desta tese é que mesmo com uma reação à crise asiática extremamente custosa do

ponto de vista social, o governo manteve seu grau de aprovação porque a sociedade

entendeu que o custo imposto era legítimo em função da estratégia de preservação da
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estabilidade. No entanto, grande parte do sistema político e institucional ainda não está

sintonizado com o anseio popular por uma economia estruturalmente estabilizada.

Este estudo indica que o regime de meta de inflação possui as qualidades

necessárias para ser adotado como âncora nominal do sistema de preços numa estratégia

consistente de longo prazo. A adesão ao regime fornece um marco institucional - banco

central com independência instrumental - capaz de conferir credibilidade à política

monetária e estimular a transparência e a supervisão democrática da política monetária.

As pré condições necessárias são o amadurecimento, tanto da sociedade como das

instituições, e uma economia estabilizada em condições de transitar de uma âncora

cambial para uma âncora de meta de inflação em função de suas vantagens com relação à

sustentabilidade de longo prazo.
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6.1. Anexo 1: Características dos Regimes de Meta de Inflação

País!
Característica Nova Zelândia Canadá Reino Unido Suécia Finlândia Austrália Espanha

Data de Março de 1990 Fevereiro de 1991 Outubro de 1992 Janeiro de 1993 Fevereiro de 1993 Aproximadamente Verão de 1994

Instituição
Abril de 1993

Meta atual 0-3% (até 19960-2%) 1-3% 1-4% 2% 2% 2-3% menos de 3%

Horizonte 5 anos até final de 1998 até a primavera de 1997 1996 em diante 1996 em diante Na média durante o até o final de

Temporal
(até 1998) 2.5% ou menos depois sé- culo 1997,2% ou

menos depois

Medida de Núcleo do IPC IPC índice de preços do va- IPC Núcleo do IPC Núcleo do IPC . IPC

Inflação
rejo, excluindo os juros de
financiamentos imobiliários

Custo dos juros, Nenhuma. Núcleo da Juros de financiamentos Nenhum Juros de Juros de Nenhum

Exclusões
impostos indiretos, taxa de inflação utilizada imobiliários financiamentos financiamentos

encargos operacionalmente exclui: Imobiliários, impostos imobiliários, impostos

governamentais e impostos indiretos e Indiretos, subsídios Indiretos, outros itens

mudanças significativas preços de energia do Governo, preços voláteis

nos termos de troca. das Casas.

Anúncio da Definida por Ato Acordo entre o Ministro Chancellor of the Bank of Sweden Banco da Finlândia Reserve Bank of Bank of Spain

Meta
Parlamentar (PT A) . das Finanças e o Banco Exchequer (Secretário do (Riksbank) Australia

Central. Tesouro)

Relatório de Trimestral desde março Semestral desde maio de Trimestral desde fevereiro Trimestral desde Não Não Semestral

inflação
de 1990 1995 de 1993 outubro de 1993

Projeções de Sim Não Sim Não Não Nâo Não
inflação

publicadas?
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6.3. Anexo 3: Resultados do SCA

************************
1. Nova Zelândia
************************

## É o único exemplo completo. Serve para ilustrar o método. ##

## Nos demais casos, somente as equações serão exibidas. ##

IDEN NZEL.SPAN IS 1,40

TIME PERIOD ANALYZED . . . . . .
NAME OF THE SERIES . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
STANDARD DEVIATION OF THE SERIES
MEAN OF THE (DIFFERENCED) SERIES
STANDARD DEVIATION OF THE MEAN
T-VALUE OF MEAN (AGAINST ZERO) .

1 TO 40
NZEL

40
5.0755

11.8993
.8025

14.8276

AUTOCORRELATIONS

1- 12 .86 .63 .35 .09 -.06 -.15 -.21 -.24 -.27 -.29 -.31 -.36
ST.E. .16 .25 .29 .30 .30 .30 .30 .30 .31 .31 .32 .33

Q 31. 9 49.2 54.8 55.2 55.3 56.5 58.8 61.9 65.7 70.5 76.2 83.8

13- 24 -.37 -.34 -.24 -.07 .12 .29 .39 .43 .39 .29 .18 .07
ST.E. .34 .35 .36 .36 .36 .36 .37 .38 .39 .40 .40 .41

Q 92.2 99.7 103 104 105 111 123 139 152 160 163 163

PARTIAL AUTOCORRELATIONS

1- 12
ST.E.

.86 -.44 -.23 -.05 .21 -.13 -.21 .01 -.03 -.11 -.17 -.17

.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16

IDEN NZEL.SPAN IS l,40.DFO IS 1

1
DIFFERENCE ORDERS ..
TIME PERIOD ANALYZED
NAME OF THE SERIES .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
STANDARD DEVIATION OF THE SERIES
MEAN OF THE (DIFFERENCED) SERIES
STANDARD DEVIATION OF THE MEAN
T-VALUE OF MEAN (AGAINST ZERO) .

(l-B
1 TO 40

NZEL
39

2.3801
-.2867

.3811
-.7522
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AUTOCORRELATIONS

1- 12 .44 .17 -.11 -.45 -.28 -.14 -.12 -.01 .11 .05 .11 -.05
ST.E. .16 .19 .19 .19 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23

Q 8.1 9.3 9.8 19.2 22.9 23.8 24.6 24.6 25.2 25.3 26.0 26.2

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

I

1 .44 + IXXXXXXX+XXX
2 .17 + IXXXX +
3 -.11 + XXXI +
4 -.45 XX+XXXXXXXXI +
5 -.28 + XXXXXXXI +
6 -.14 + XXXXI +
7 -.12 + XXXI +
8 -.01 + I +
9 .11 + IXXX +

10 .05 + IX +
11 .11 + IXXX +
12 -.05 + XI +

PARTIAL AUTOCORRELATIONS

1- 12 .44 -.03 -.22 -.41 .12 .06 -.23 -.18 .22 -.02 -.13 -.29
ST.E. .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0

1 .44
2 -.03
3 -.22
4 -.41
5 .12
6 .06
7 -.23
8 -.18
9 .22

10 -.02
11 -.13
12 -.29

+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
I

+ IXXXXXXX+XXX
+ XI +
+ XXXXXI +

XX+XXXXXXXI +
+ IXXX +
+ IX +
+ XXXXXXI +
+ XXXXXI +
+ IXXXXXX +
+ XI +
+ XXXI +
+XXXXXXXI +

IDEN NZEL.SPAN IS 41,72.DFO IS 1

DIFFERENCE ORDERS ..
TIME PERIOD ANALYZED
NAME OF THE SERIES .
EFFECTlVE NUMBER OF OBSERVATIONS
STANDARD DEVIATION OF THE SERIES
MEAN OF THE (DIFFERENCED) SERIES

1
(l-B )
41 TO 72

NZEL
31

.7613
-.2006
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STANDARD DEVIATION OF THE MEAN .1367
T-VALUE OF MEAN (AGAINST ZERO) -1. 4674
AUTOCORRE LATI ONS

1- 12 .20 .13 .10 -.15 .14 .01 .06 -.05 -.13 .03 -.15 -.10
ST.E. .18 .19 .19 .19 .19 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .21

Q 1.3 1.9 2.3 3.1 3.9 3.9 4.1 4.2 5.0 5.1 6.2 6.7

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

I

1 .20 + IXXXXX +
2 .13 + IXXX +
3 .10 + IXX +
4 -.15 + XXXXI +
5 .14 + IXXXX +
6 .01 + I +
7 .06 + IXX +
8 -.05 + XI +
9 -.13 + XXXI +

10 .03 + IX +
11 -.15 + XXXXI +
12 -.10 + XXI +

PARTIAL AUTOCORRELATIONS

1- 12 .20 .09 .06 -.20 .21 -.03 .07 -.17 -.03 .05 -.12 -.11
ST.E. .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

I
1 .20 + IXXXXX +
2 .09 + IXX +
3 .06 + IXX +
4 -.20 + XXXXXI +
5 .21 + IXXXXX +
6 -.03 + XI +
7 .07 + IXX +
8 -.17 + XXXXI +
9 -.03 + XI +

10 .05 + IX +
11 -.12 + XXXI +
12 -.11 + XXXI +

UTS MNZEL1.MODEL IS (1) (4)NZEL(1)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MNZEL1

----------------------------------------------------------------------~-
VARIABLE TYPE OF

VARIABLE
ORIGINAL

OR CENTERED
DIFFERENCING

1
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NZEL RANDOM ORIGINAL-----------------------------------------------------------------------
(l-B

PARAMETER VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-
LABEL NAME DENOM. TRAINT

VALUE STD T
ERROR VALUE

1
2

NZEL
NZEL

AR
AR

TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTlVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTlMATE
RESIDUAL STANDARD ERROR. . . . .

IDEN RNZEL1

TIME PERIOD ANALYZED . . . . . .
NAME OF THE SERIES . . . . . . .
EFFECTlVE NUMBER OF OBSERVATIONS
STANDARD DEVIATION OF THE SERIES
MEAN OF THE (DIFFERENCED) SERIES
STANDARD DEVIATION OF THE MEAN
T-VALUE OF MEAN (AGAINST ZERO) .

1
2

1
4

.4641
-.4677

.1531 3.03

.1559 -3.00
NONE
NONE

.103042E+04
40

.139108E+03
.841

34
.409143E+01
.202273E+01

7 TO 40
RNZEL1

34
2.0105
-.2217

.3448
-.6431

AUTOCORRELATIONS

1- 12 -.06 .16 -.07 -.15 -.04 .04 -.01 -.30 .07 -.19 .17 -.07
ST.E. .17 .17 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .20 .20 .20 .21
Q .1 1.1 1.3 2.2 2.3 2.3 2.3 6.6 6.8 8.6 10.1 10.4

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

I
+ XXI +1 -.06

2 .16
3 -.07
4 -.15
5 -.04
6 .04
7 -.01
8 -.30
9 .07

10 -.19
11 .17
12 -.07

+ IXXXX +
+ XXI +
+ XXXXI +
+ XI +
+ IX +
+ I +
+XXXXXXXXI +

+ IXX +
+ XXXXXI +
+ IXXXX +
+ XXI + r

PARTIAL AUTOCORRELATIONS
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1- 12
ST.E.

-.06 .15 -.05 -.19 -.04
.17 .17 .17 .17 .17

.09 -.01 -.39

.17 .17 .17
.04 -.03
.17 .17

.11 -.20

.17 .17

-1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 .8 1.0
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

I
1 -.06 + XXI +
2 .15 + IXXXX +
3 -.05 + XI +
4 -.19 + XXXXXI +
5 -.04 + XI +
6 .09 + IXX +
7 -.01 + I +
8 -.39 XX+XXXXXXXI +
9 .04 + IX +

10 -.03 + XI +
11 .11 + IXXX +
12 -.20 + XXXXXI +

OUT MNZEL1.TYPES ARE AO,IO,LS

INITIAL RESIDUAL STANDARD ERROR = 1.5055

TIME ESTlMATE T-VALUE TYPE
28 6.50 5.13 10
32 -3.84 -3.85 LS
29 -4.15 -4.04 10
21 3.23 3.45 10

ADJUSTED RESIDUAL STANDARD ERROR = .92840

****************
2. Canadá
****************

UTS MCANA1.MODEL IS (3) (12)CANA (1)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MCANA1

-----------------------------------------------------------------------
VARIABLE TYPE OF

VARIABLE
ORIGINAL

OR CENTERED
DIFFERENCING

CANA RANDOM ORIGINAL
1

(l-B )
-----------------------------------------------------------------------

PARAMETER
LABEL

VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-
NAME DENOM. TRAINT

VALUE STD T
ERROR VALUE

1
2

CANA AR 1 3 NONE
CANA AR 2 12 NONE

.3329
-.2863

.0999 3.33

.0955 -3.00
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TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANDARD ERROR. . . . .

.126181E+04
133

.167902E+02
.985
117

.143506E+00

.378822E+00

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MCANA2

-----------------------------------------------------------------------
VARIABLE TYPE OF

VARIABLE
ORIGINAL

OR CENTERED
DIFFERENCING

CANA RANDOM ORIGINAL
1

(l-B )------------------------~----------------------------------------------

PARAMETER
LABEL

VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-
NAME DENOM. TRAINT

VALUE STD T
ERROR VALUE

1
2

CANA
CANA

AR
AR

1
2

1
12

NONE
NONE

.2841
-.2132

.1171 2.43

.0812 -2.63

TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANDARD ERROR. . . . .

.202463E+03
83

.493062E+01
.971

69
.714583E-01
.267317E+00

******************
3. Ingl.aterra
******************

3.1. Índice geral.

UTS MRU1.MODEL IS (1) (12)RU(1)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MRU1

-----------------------------------------------------------------------
VARIABLE TYPE OF

VARIABLE
ORIGINAL

OR CENTERED
DIFFERENCING

RU RANDOM ORIGINAL
1

(l-B )
-----------------------------------------------------------------------
"PARAMETER

LABEL
VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-

NAME DENOM. TRAINT
VALUE STD T

ERROR' VALUE
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1 RU AR 1
2

1 NONE
12 NONE
.260468E+04

153
.244116E+02

.990
139

.175623E+00

.419074E+00

2 RU AR
TOTAL SUM OF SQUARES
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTlVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANOARD ERROR. . . . .

UTS MRU2.MODEL IS (1)(12)RU(1)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MRU2

.4256
-.2091

.0769 5.53

.0603 -3.47

VARIABLE TYPE OF
VARIABLE

ORIGINAL
OR CENTERED

DIFFERENCING
-----------------------------------------------------------------------

RU RANOOM ORIGINAL
1

(l-B )
-----------------------------------------------------------------------
PARAMETER VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-

LABEL NAME DENOM. TRAINT

1 RU AR 1 1 NONE
2 RU AR 2 12 NONE

TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANOARD ERROR. . . . .

.307194E+02
63

.246399E+01
.897

49
.502856E-01
.224244E+00

3.2. Núcleo

UTS MCORE1.MODEL IS (l)RUCORE(l)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MCORE1

VALUE

.1953
-.3591

STO T
ERROR VALUE

.1396 1.40

.1110 -3.23

VARIABLE TYPE OF
VARIABLE

ORIGINAL
OR CENTERED

DIFFERENCING
-----------------------------------------------------------------------

RUCORE RANOOM ORIGINAL
1

(l-B )
-----------------------------------------------------------------------

PARAMETER VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-
LABEL NAME DENOM. TRAINT

1 RUCORE AR 1 1 NONE

TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .

.226368E+04
153

.395121E+02
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STO T
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R-SQUARE . . . . . . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANDARD ERROR. . . . .

.982
151

.261670E+00

.511537E+00

UTS MCORE2.MODEL IS (2)RUCORE(1)=NOISE.NO SHOW

SUMMARY FOR UNIVARIATE TIME SERIES MODEL -- MCORE2

-----------------------------------------------------------------------
VARIABLE TYPE OF

VARIABLE
ORIGINAL

OR CENTERED
DIFFERENCING

RUCORE RANDOM ORIGINAL
1

(l-B )
-----------------------------------------------------------------------

PARAMETER VARIABLE NUM./ FACTOR ORDER CONS-
LABEL NAME DENOM. TRAINT

VALUE STD T
ERROR VALUE

1 RUCORE AR 1 2 NONE -.2283 .1246 -1.83

TOTAL SUM OF SQUARES . . . .
TOTAL NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL SUM OF SQUARES. . .
R-SQUARE . . . . . . . . . .
EFFECTIVE NUMBER OF OBSERVATIONS
RESIDUAL VARIANCE ESTIMATE
RESIDUAL STANDARD ERROR. . . . .

.797936E+01
63

.236756E+01
.688

60
.394593E-01
.198644E+00
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