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I – INTRODUÇÃO
1. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o BC avalie o cumprimento dos
objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial1 em reunião conjunta
das comissões pertinentes do Congresso2. A próxima audiência (20 de junho)
abordará, entre outros: (a) os resultados da autoridade monetária no exercício
passado, apurados no balanço; (b) o impacto e o custo fiscal das operações da
autarquia; e (c) o comportamento das finanças públicas, principalmente da dívida.
2. A LRF não previu o encaminhamento de relatório ao Congresso. Essa exigência
consta da LDO3 . Tem sido atendida da seguinte forma: a documentação entregue
consiste das “Demonstrações Financeiras” e suas Notas Explicativas relativas a todo
o exercício; também chegam, com pouca antecedência, fotocópias dos diapositivos
da apresentação que o Presidente da autarquia fará na audiência, destacando os
resultados do Banco e a evolução recente da economia, nos seus variados
aspectos.
3. Foi vetado em 2005 (como em exercícios anteriores) dispositivo da LDO,
contemplando a avaliação dos custos fiscais e a justificação de desvios observados
em relação à projeção de parâmetros (crescimento do PIB, inflação, juros...) que
serviu de base para a feitura do Anexo dos objetivos das políticas monetária,
creditícia e cambial4. Reposto na LDO de 2006 pelo Congresso, subsistiu.5 Constou
do projeto de LDO para 2007 e está sendo mantido no substitutivo.

                                           
1 Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 9º, § 5º: “No prazo de noventa dias após o encerramento de cada
semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e
cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.”
Determina ainda a LRF (art. 7º): “§2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do
Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da
União. §3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade
de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.”
2 As Comissões pertinentes são as de Economia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; as Comissões de Fiscalização e Controle e de
Assuntos Econômicos do Senado Federal; e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
3 Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004: “Art. 108. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo
Banco Central do Brasil na execução de suas políticas serão demonstrados: I - nas notas explicativas dos
respectivos balanços e balancetes trimestrais, a serem encaminhados ao Congresso Nacional até 60 (sessenta)
dias do encerramento de cada trimestre, que conterão os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de
emissão da União;  II - em relatório a ser encaminhado ao Congresso Nacional no mínimo até 10 (dez) dias antes
da reunião conjunta prevista no art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.”
4 Art. 4º, § 4º da LRF: “A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus
principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.” Este dispositivo
nunca foi satisfatoriamente atendido.
5 Temos, na LDO de 2006: “Art. 116. A avaliação de que trata o disposto no art. 9º, § 5º, da Lei Complementar
nº 101, de 2000, será efetuada com fundamento no anexo específico sobre os objetivos das políticas monetária,
creditícia e cambial, os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, bem como as metas
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II – RESULTADOS DO BANCO CENTRAL
4. No exercício de 2005, foi apurado resultado negativo de quase R$ 10,5 bilhões,
como resume a tabela comparativa seguinte, extraída das Demonstrações
Financeiras.

5. O resultado no exercício foi negativo em virtude da apreciação do real. Detalhes
desse resultado estão abaixo (nota explicativa às demonstrações financeiras 28, que
comenta o resultado de correção cambial dos ativos e passivos em moedas
estrangeiras e em operações em moeda local vinculados às variações das taxas de
câmbio).

                                                                                                                                       
de inflação estimadas para o exercício de 2006, conforme o art. 4º, § 4º, daquela Lei Complementar, constante do
Anexo VII, observado o disposto no art. 11, inciso I, desta Lei.” Saber-se-á na audiência relativa ao primeiro
semestre de 2006 de que maneira e com que abrangência o Banco Central lidará com o assunto.
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6. Existe um descasamento entre ativos e passivos vinculados a índices cambiais,
sendo notável a diferença entre o ativo e o passivo em moedas estrangeiras, como
pode ser visto no Balanço Patrimonial (fl. 1). Em dezembro de 2005 eram,
respectivamente, R$ 140,5 bilhões e R$ 16,7 bilhões. A variação negativa de quase
12% do dólar no período (nota 31) contribuiu preponderantemente para esse
resultado, pelo fato de a moeda americana representar a maior parte dos ativos em
moeda estrangeira (nota 35).
7. As taxas cambiais utilizadas na data de fechamento dos balanços estão abaixo
(texto e quadro extraídos das Notas Explicativas, onde DES são “direitos especiais
de saque”). A moeda funcional das demonstrações financeiras é o real. Operações
em moedas estrangeiras são convertidas para reais pela taxa vigente na data das
operações. O resultado da variação cambial de ativos e passivos monetários é
reconhecido como ganho ou perda no resultado.

31.12.2005 31.12.2004
Dólar 2,3403 2,6540
Euro 2,7689 3,6158
DES 3,3449 4,1080
Iene 0,0198 0,0259

8. O efeito contábil da apreciação do real foi maior no 1º semestre de 2005. Neste,
o resultado negativo do Banco foi de R$ 11,6 bilhões. No 2º semestre, foi positivo
em R$ 1,2 bilhão. A Tabela seguinte mostra resumidamente os principais
componentes do resultado por semestre desde 2004, conforme Notas à Imprensa.

RESULTADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2004 e 2005
(R$ mil)

Exercício 2º Semestre (1) 1º Semestre Exercício 2º Semestre

(10.454.676) 1.161.877 (11.616.553) 2.537.429 (258.271)

Operações (10.454.676) 1.161.877 (11.616.553) 4.484.696 1.688.996

Swap 2.397.729 730.885 1.666.844 7.749.793 8.036.855
Juros 3.602.968 1.082.066 2.520.902 8.804.873 5.704.363
Variação Cambial (14.181.066) 655.142 (14.836.208) (12.279.623) (12.279.623)
Outras (3) (2.274.307) (1.306.216) (968.091) 209.653 227.401 (17.748) (4)

Impacto Mudanças Contábeis 0 0 0 (1.947.267) (1.947.267)

Fonte: Notas para o Imprensa (http://www.bcb.gov.br/htms/inffina/be200412/5notimp.pdf).

(2) Dados da demonstração de 2004. Diverge do republicado, informado na demonstração de 2005.

2.795.700

(287.062)

Resultado

2004 (2)

1º Semestre

2.795.700

2005

(3) Inclui ganhos e perdas associados a marcação a mercado.
(4) Diversos itens positivos e negativos, volumosos, de acordo com apresentação usada na época (ver http://www.bcb.gov.br/?BD200406NI).

(1) Distribuição do resultado difere da Nota para a Imprensa, mas coincide com os da apresentação.

3.100.510
...

0

9. Embora no 2º semestre tenha havido uma discreta desvalorização do dólar e do
euro, o resultado do balanço foi positivo porque a volatilidade da taxa de câmbio
mensal gerou ganhos contábeis. O câmbio oscilou fortemente entre a mínima de R$
2,16 e o pico de R$ 2,46 por dólar, tendo encerrado o exercício a R$ 2,34 por dólar,
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praticamente a mesma cotação do final do primeiro semestre. Foi citado como
exemplo por autoridade do Banco o ganho ocorrido em dezembro, quando o BC
aumentou em R$ 10 bilhões seu ativo em moeda estrangeira e, naquele mês, o
dólar se valorizou em 6,6% e o euro, 6,4%.
10. Houve ganhos com juros, em que receitas foram superiores às despesas.
Apenas nas “outras operações”, nas quais se destacam os efeitos da marcação a
mercado e despesas de pessoal, o resultado foi negativo em R$ 1,3 bilhão. Dentro
deste item, inclui-se a perda de R$ 151 milhões decorrente do furto do cofre do
Banco em Fortaleza no começo de agosto de 2005. As operações de swap, a
exemplo do 1º semestre, contribuíram positivamente para o resultado.
11. O resultado negativo do 1º semestre de 2005, assim como do 2º semestre de
2004, previstos na proposta orçamentária de 2006, corrigidos, foram cobertos pelo
Tesouro Nacional6 em 13 janeiro de 2006 (no total de R$ 12,95 bilhões), por meio da
entrega de títulos públicos federais ao Bacen7, enquanto o resultado do 2º semestre
(positivo em R$1.161,9 milhões, e de R$1.024,8 milhões após a constituição e
reversão de reservas) foi transferido ao Tesouro em 8 de março, dentro do prazo de
10 dias úteis da aprovação do balanço (ver também nota 39.1).
12. Os resultados semestrais desde 2002 ao do primeiro quadrimestre de 2006 estão
na Tabela da página seguinte.
13. O resultado negativo do Banco Central no primeiro quadrimestre de 2006, de R$
17,6 bilhões, decorre principalmente da valorização do real no período, de cerca de
11%. Perdas derivadas da correção cambial dos ativos e passivos em moedas
estrangeiras e de operações nelas referenciadas atingiram R$ 14,3 bilhões,
enquanto que perdas com posições de negociação, que incluem derivativos (swap
reverso) somaram R$ 4,4 bilhões. No início deste exercício, houve uma inversão de
posição, e o Banco Central passou a ter mais contratos de câmbio na posição
vendida, ou seja, ativo em variação cambial e passivo em taxa de juros.
14. Esse é de longe o pior resultado desde o primeiro semestre de 2002. Todavia, o
comportamento recente do câmbio, com desvalorização do real a partir de maio
(aproximadamente 7,5% até 16 de junho), deverá atenuar a perda no primeiro
semestre do ano.

                                           
6 O resultado do Banco Central, segundo a LRF (art. 7°, § 1º), se positivo (a regra existe desde 1999), exige a
transferência à União até o décimo dia útil subseqüente ao da aprovação pelo Conselho Monetário Nacional do
balanço semestral em que for apurado; se negativo, deve constar como despesa do orçamento da União, sendo
paga pelo Tesouro ao Banco até o décimo dia útil do exercício financeiro subseqüente à aprovação do balanço
semestral. Essa é a forma de compensar o BC, evitando-lhe diminuição patrimonial, pelas perdas decorrentes da
execução de suas políticas. Tal como redigido na LRF, constarão de lei orçamentária imediatamente seguinte
apenas ressarcimentos correspondentes a resultados de primeiros semestres, se negativos.
7 De fato, consta da proposta orçamentária de 2006 despesa financeira de R$ 13.288,5 milhões (incluindo juros)
para cobertura do resultado negativo do Banco Central nos Encargos Financeiros da União apurado no primeiro
semestre de 2005, corrigido. Diz também a LDO de 2006: “Art. 78. Será consignada na lei orçamentária
estimativa de receita decorrente da emissão de títulos da dívida pública federal para fazer face, estritamente, a
despesas com: I - ...; ...; VIII - a cobertura de resultados negativos do Banco Central do Brasil, observado o art.
28 da Lei Complementar n° 101, de 2000; ...”.



Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Câmara dos Deputados)
Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle (Senado Federal)

7

RESULTADOS DO BANCO CENTRAL, 2002-2006
(R$ mil)

1º Semestre
2º Semestre
Exercício

1º Semestre
2º Semestre
Exercício

1º Semestre 2.795.700       (1)

2º Semestre (86.010)           (1)

Exercício

1º Semestre
2º Semestre
Exercício

2006 1º Quadrimestre

(1) Valores aproximados.

(11.616.553)       
1.161.877          

(10.454.676)         

(17.607.891)         

Período

Fonte: Demonstrações Financeiras e apresentação em audiência. 
Elaboração dos autores.

Resultado em 
Balanço

(10.910.085)       
(6.283.614)         

(17.193.699)         

31.318.352          

24.181.794          
7.136.558          

2.709.689            

2002

2003

2005

2004

III – CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS DAS POLÍTICAS MONETÁRIA,
CREDITÍCIA E CAMBIAL
15. O Anexo VII da LDO de 2005 , que deveria contemplar “os objetivos das políticas
monetária, creditícia e cambial,... parâmetros e as projeções para seus principais
agregados e variáveis, e ... as metas de inflação, para o exercício subseqüente” (art.
4º, § 4º da LRF), não atende a este propósito. Isso contraria o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal e subtrai importância das audiências semestrais de
avaliação do cumprimento dessas metas e de prestações de informações do Banco
Central ao Congresso.
16. Grande parte do Anexo tece considerações sobre a condução da política
monetária em 2002 e 2003 e um parágrafo se refere à política monetária em 2004 e
2005. A meta de inflação para 2005, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, foi
citada. Não traz, como pede a LRF, parâmetros para as projeções, nem projeções
de agregados monetários, creditícios e cambiais. 8

                                           
8 Ver LRF, Art. 4º, § 4º: “A mensagem que encaminhar o projeto (de LDO) da União apresentará, em anexo
específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções
para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.”, e
também, art. 9º,§ 5º: “No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o
custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.”
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III. 1 – POLÍTICA MONETÁRIA
17. A meta de inflação para 2005, definida pelo Conselho Monetário Nacional, foi de
4,5% (medida pelo IPCA), com intervalo de tolerância de 2,5%. Posteriormente, a
meta foi ajustada para 5,1%9.
18. O aumento do IPCA foi de 5,7% no ano e a meta foi cumprida em 2005 pelo
segundo ano consecutivo, dentro do intervalo de tolerância. É o que mostra a Tabela
seguinte, onde figuram também estimativas e observações quanto ao crescimento
da atividade econômica.

CUMPRIMENTO DAS METAS DE INFLAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO, 1999-2007 
(Em %)

Meta
Intervalo 

de 
Tolerância

Meta 
Ajustada Realizado LDO Orçamento Realizado

1999             8,0             2,0 ...           8,94 Sim ... ...           0,79 
2000             6,0            2,0 ...          5,97 Sim          2,60 ...           4,36 
2001             4,0            2,0 ...          7,67 Não          4,50 ...           1,31 
2002             3,5            2,0 ...        12,53 Não          4,50           1,50           1,93 
2003             4,0            2,5             8,5          9,30 Não          4,00           3,00           0,54 
2004             5,5            2,5 ...          7,60 Sim          3,50           4,00           4,94 
2005             4,5            2,5 5,1          5,69 Sim          4,00           4,32           2,28 
2006             4,5            2,0 ... ... ...          4,50           4,50 ...
2007             4,5            2,0 ... ... ...          4,75 ... ...

Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; LDO e leis orçamentárias. Elaboração dos autores.

Ano

Crescimento do PIBInflação (IPCA)
Cumprimento 

da Meta ?

19. Segundo decomposição da inflação elaborada pelo Banco Central, o aumento
dos preços administrados foi responsável por 3,3 pontos percentuais do IPCA global,
e os preços livres por 3,4 pontos percentuais10. Já a apreciação cambial ajudou
significativamente a conter a escalada dos preços, tendo contribuído negativamente
com 2,1 pontos percentuais para a variação do IPCA. Outro 1,1 ponto percentual foi
atribuído à inércia inflacionária e às expectativas, totalizando o índice oficial de
5,7%.
20. Portanto, a valorização do real foi importante para o cumprimento da meta, e isso
se deve em parte à política de juros. Juros altos atraem capitais externos, o que
contribui para a apreciação do real. O dólar mais barato, por sua vez, reduz custos
de produtos importados e contém a pressão de alta dos preços de produtos
nacionais. Movimento no sentido oposto, com a eventual depreciação da moeda
local, poderá exigir a volta de novo ciclo de elevação das taxas de juros.
21. O Gráfico seguinte mostra a evolução dos juros de 2003 até maio de 2006,
incluindo os juros reais, medidos pelas metas de taxa Selic e a previsão do mercado

                                           
9 Não houve alteração formal pelo CMN. Este objetivo foi apresentado no parágrafo 28 da Ata de Reunião do

Copom de setembro de 2004.
10 Ver Relatório de Inflação de março de 2006.
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para o IPCA acumulado nos doze meses seguintes às reuniões do Copom que as
fixaram.

Evolução da Taxa de Juros

4

8

12

16

20

24

28

jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06

%

SELIC IPCA Estimado TX REAL

9,9

12,7

16,8

12,9

9,59,8

11,9
13,6

14,0
12,1

10,6

22. A elevação da taxa Selic iniciada em setembro de 2004 persistiu até maio de
2005. Somente a partir de setembro a Selic voltou a cair. Porém, ao longo de todo o
ano, as taxas nominal e real de juros permaneceram superiores às de 2004. Em
maio de 2006, mesmo após 8 reduções seguidas da Selic, a taxa real, ex ante, de
10,6%, ainda era superior aos níveis praticados em 2004. Caso se confirme a
redução do ritmo de queda da taxa básica ou a parada desse movimento por conta
da reviravolta recente nos rumos da economia global, tem-se que tão cedo os juros
reais não chegarão a um dígito.

III. 2 – POLÍTICA CREDITÍCIA
23. Mais uma vez não foi estabelecida meta para a política creditícia.
24. Na LDO para 2005 foi ressaltado o esforço para ampliação do acesso ao crédito
e aos serviços financeiros e citados, como resultados de iniciativas passadas, a
implementação do programa de inclusão bancária, com a simplificação das contas
bancárias e a regulamentação do microcrédito, das cooperativas de crédito e dos
correspondentes bancários.

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO
25. Como mostra a Tabela seguinte, o volume de crédito atingiu 31,2% do PIB em
2005, com crescimento nominal de 21,5% em relação ao ano anterior.
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO (1)

R$ milhões % do PIB % do PIB R$ milhões % do PIB 2004/2003 2005/2004

Crédito do Sistema Financeiro 418.210     26,19   499.604  26,98   607.023    31,18     19,46       21,50      

Crédito ao Setor Público 14.987       0,94     19.212    1,04     20.556      1,06       28,19       6,99        
Crédito ao Setor Privado 403.223     25,25   480.391  25,94   586.467    30,12     19,14       22,08      
  Indústria 116.850     7,32     125.166  6,76     138.947    7,14       7,12         11,01      
  Habitação 25.009       1,57    25.774  1,39   29.081    1,49     3,06         12,83     
  Rural 47.295       2,96    58.503  3,16   65.955    3,39     23,70       12,74     
  Comércio 43.265       2,71    54.935  2,97   64.514    3,31     26,97       17,44     
  Pessoas Físicas 98.992       6,20     136.442  7,37     188.784    9,70       37,83       38,36      
       Crédito Consignado ... ... 17.535    0,95     32.320      1,66       84,32      
             dos quais: INSS ... ... 2.205      (2) 0,12     10.935      0,56       395,80    
       Demais ... ... 118.908  6,42     156.464    8,04       31,58      

  Outros Serviços 71.812       4,50     79.571    4,30     99.185      5,09       10,81       24,65      

Fonte: Boletins do Banco Central e Ministério da Previdência Social. Elaboração dos autores.
(1) Série reformulada com incorporação de cooperativas de crédito.
(2) Posição de 17 de dezembro de 2004.

Variação %

R$ milhões

20052003 2004

26. Esse volume de crédito, embora crescente, ainda é muito inferior ao praticado
em outros países, tais como o Chile (70% do PIB), Coréia (93% do PIB) e Estados
Unidos (146% do PIB).11

27. O crédito no Brasil cresceu muito mais rapidamente em 2005 que em 2004. De
2003 para 2004, o crédito ao setor privado passou de 25,2% do PIB para 25,9% do
PIB. Em 2005, saltou para 30,1% do PIB. Entre dezembro de 2004 e dezembro de
2005, o crédito consignado global aumentou 85%, alcançando R$ 32,3 bilhões, dos
quais 1/3 tomado por beneficiários do INSS.
28. Todas as atividades econômicas obtiveram mais crédito, destacando-se o
crescimento superior a 0,8% do PIB em “outros serviços”, que exclui o comércio, e
que movimentou volume de crédito crescente, correspondendo no final de 2005 a
mais de 70% do saldo das operações de crédito da indústria.

CRÉDITO CONSIGNADO
29. A concessão de crédito consignado em folhas de pagamento de salários de
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas12 ou de proventos de
aposentadoria e pensões pagos pelo INSS não foi citada no Anexo VII da LDO,
embora o desconto das prestações diretamente da folha implique exatamente a
redução dos riscos de inadimplência do tomador pessoa física, riscos esses que
inflam o spread.
30. Pelo segundo ano seguido, o principal destaque foi o crédito para pessoas
físicas, que aumentou de 6,2% do PIB em 2003 para 9,7% do PIB em 2005,
impulsionado pela extensão dos empréstimos consignados de que se falou acima.
Em 2005, a concessão de crédito para os beneficiários do INSS aumentou em

                                           
11 Ver em http://www.febraban.org.br/Arquivo/Destaques/show.asp?id_destaque=426. Acesso em 19/6/06.
12 Ver Lei n.º 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e Lei n.º 10.953, de 27 de setembro de 2004.
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0,44% do PIB em relação a 2004, tendo o estoque crescido quase 400% em termos
nominais.

TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO
31. Dentre as operações de crédito direcionado, destacam-se os empréstimos
concedidos pelo BNDES, remunerados pela taxa de juros de longo prazo (TJLP)13,
que representaram 61% dessas operações e 20,4% do total do crédito em 2005,
como mostra a Tabela a seguir.

Saldo com Recursos Livres e Direcionados
(R$ milhões)

totais por grupo 2004/2003 2005/2004

 Total 418.210         499.604         607.023         100,0% 19,5% 21,5%

    Recursos Livres 255.638         318.796         403.786         66,5% 100,0% 24,7% 26,7%
        Pessoa Jurídica 154.636         180.248         213.055         35,1% 52,8% 16,6% 18,2%
        Pessoa Física 101.003         138.548         190.731       31,4% 47,2% 37,2% 37,7%

    Recursos Direcionados 162.572         180.807         203.237         33,5% 100,0% 11,2% 12,4%
        BNDES 100.182         110.013         124.100         20,4% 61,1% 9,8% 12,8%
        Rural 34.576           40.714           45.116           7,4% 22,2% 17,8% 10,8%
        Habitação 23.628           24.694           28.125           4,6% 13,8% 4,5% 13,9%
        Outros 4.186             5.386             5.896             1,0% 2,9% 28,7% 9,5%

Participação % no PIB

     Total do Crédito 26,19             26,98             31,18             ... ... 0,79               4,20               
     Recursos Livres 16,01             17,21             20,74             ... ... 1,20               3,53               
     Direcionados 10,18             9,76               10,44             ... ... (0,42)             0,68               

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração dos autores.
(1) Abrangência da série reformulada. Ver Relatório de Inflação de dezembro 2005.

Variação 

Valor
% dos recursosDiscriminação

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO (1) 

2003 2004

2005

32. Criada em 1994, quando, por força da memória inflacionária, se operava no
curtíssimo prazo, a TJLP foi a forma encontrada de se criar artificialmente um longo
prazo. Alguns defendem a substituição da TJLP por uma taxa de mercado ou por
taxa que, por exemplo, oscile junto com a taxa Selic. Alega-se que o amplo uso da
TJLP (junto com o crédito consignado em folha) torna menos eficaz o uso dos
instrumentos de política monetária e conflita assim com os esforços do Banco

                                           
13 A TJLP é fixada a partir de dois parâmetros: uma meta de inflação calculada pro rata para os doze meses
seguintes, incluindo o primeiro mês de vigência da taxa, baseada nas metas de inflação anuais fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional; e um prêmio de risco (ver Resolução BACEN n° 2.654/99, de 30.09.99). A TJLP
é divulgada trimestralmente pelo Banco Central do Brasil até o último dia útil do trimestre imediatamente
anterior ao de sua vigência para as posições de 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro, sendo
expressa em percentual ao ano. Foi instituída pela MP nº 684/94, de outubro. Posteriores alterações ocorreram
através das MP nº 1.790/12/98 e 1.921/09/99, convertidas na lei nº 10.183/02/2001. É o custo básico dos
financiamentos concedidos pelo BNDES e é utilizada para remunerar os recursos do fundo PIS/Pasep, Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e Fundo da Marinha Mercante, sendo que, a critério do CMN, foi autorizado,
observadas determinadas condições, o uso da TJLP como base de remuneração para quaisquer operações ativas e
passivas no mercado financeiro e para operações com valores mobiliários (ver Resoluções BACEN n° 2.613, de
30.06.99 e n° 2.646, de 22.09.99).
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Central contra a inflação. Crédito barato indicaria descoordenação de políticas, pois
contrariaria os rumos da política monetária ainda bastante restritiva.
33. Por conta de exceções, os juros fixados pelo BC têm que ser mais altos do que
seriam, se não houvesse recursos direcionados (1/3 do total do crédito), dos quais o
BNDES representa cerca de 60%. Caso não existissem, o investidor confiaria mais
em que futuramente todas as taxas estariam mais baixas.
34. Hoje, a TJLP é praticamente a única referência para empréstimos de longo
prazo. Deixará de sê-la, entendem alguns analistas, quando mudar o perfil da dívida
pública brasileira e aumentar significativamente a participação de títulos públicos
prefixados com prazo de vencimento superior a cinco anos, que passariam a servir
de parâmetro para esses empréstimos. Em fim de 2005, apenas 28% da dívida
mobiliária eram prefixados, e 88% desses títulos tinham vencimento em 24 meses.
35. Economistas lembram que o Tesouro já emite títulos em reais (desde setembro
de 2005) com prazo de dez anos no mercado internacional, que podem servir de
parâmetro mais adequado para operações internas longas. A remuneração desses
títulos é de 12,75% ao ano14. Esteve, neste primeiro trimestre, relativamente próximo
do custo dos financiamentos do BNDES, cobrado pelo banco de fomento, entre
9,8% e 13,8%, considerados a TJLP e os spreads (básico e de risco, que somados,
podem variar de 0,8% a 4,8% ao ano)15.
36.  A TJLP do trimestre abril a junho de 2006 foi fixada pelo Conselho Monetário
Nacional em 8,15% o ano. Eram grandes as pressões para sua queda, tanto do
setor produtivo, quanto daqueles que, dentro do governo, pretendem baratear o
crédito para investimento. Dentro da fórmula usada na fixação da TJLP se justificava
o recuo dos 9%, fixados para o trimestre anterior, para até 7%, grosso modo a soma
de 4,5 pontos de meta de inflação e 2,5 pontos de risco país.
37. Com a TJLP em 8,15%, haveria subsídio implícito de entre 1,3% e 5,3%, pois o
Tesouro captava, em final de abril, por cinco anos a 9,75% mais IPCA16. Atualmente
o subsídio seria maior, porque a taxa de captação foi elevada para 11,04% a.a.17.

SPREAD
38. A Lei de Falências foi aprovada em meados de dezembro de 2004. Esperava-se
que, com sua aprovação, os spreads bancários fossem reduzidos.18 A Lei havia sido

                                           
14 Ver http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/downloads/Informes_da_Divida/Captacoes_Externas.pdf.
15 Ver http://www.bndes.gov.br/linhas/images/PO_apresentacao.pdf.
16 Tesouro Direto. NTN-B 150511(IPCA + 9,75% aa, em 28.04.2006)
17 Tesouro Direto. NTN-B 150511(IPCA + 11,04% aa, em 14.06.2006)
18 Spread é a diferença entre as taxas que os bancos pagam para captar dinheiro e o que cobram ao conceder
empréstimos. Essa diferença cairia com a nova lei pelo fato de que ficaria menor o risco do banco de não
recuperar os empréstimos em caso de falência do devedor. O spread bancário é composto por despesas
administrativas, impostos indiretos (CPMF), risco de crédito (inadimplência), IR/CSLL e lucro do banco. Assim,
para reduzir o spread e, consequentemente, incrementar a atividade econômica, cabem medidas sobre cada um
desses componentes. Há os que defendam a redução dos tributos que incidem sobre a atividade bancária, como
forma de reduzir seus custos. Maior concorrência entre as instituições financeiras pode resultar em menores
despesas administrativas e margens de lucro equivalentes às das demais atividades não financeiras da economia.
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identificada pelo projeto de Redução dos Juros e do Spread Bancários19 como
mecanismo para estimular a expansão do crédito via maior fortalecimento das
garantias e da segurança jurídica dos contratos.
39. O spread bancário caiu de maneira significativa entre dezembro de 2002 e
dezembro de 2004, conforme pode ser visto em diapositivo da apresentação do
Presidente do Banco Central. No entanto, observando-se apenas o exercício de
2005, para o qual apresentamos o Gráfico a seguir, constata-se que, entre
dezembro de 2004 e dezembro de 2005, o spread da pessoa jurídica aumentou e o
da pessoa física manteve-se praticamente estável, a despeito do crescimento do
volume de crédito consignado, de menor custo.
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40. Para pessoas jurídicas, o spread, no final de 2005, era de 14% a.a. (13,0% a.a.
em 2004), enquanto que para pessoas físicas era de 42,8% a.a. (42,9% a.a. em
2004), com variação significativa, porém, dependendo do tomador do empréstimo20.
41. Relevante notar que no início do ano o spread para a pessoa jurídica aumentou
junto com a elevação da Selic, mas caiu de forma muito mais parcimoniosa do que a
redução da taxa básica de juros, indicando que a queda nas taxas de captação, em
primeiro momento, reforçou os lucros nessas operações.
42. Considerados em conjunto os dois tipos de tomadores, pessoas física e jurídica,
o spread aumentou entre dezembro de 2004 e dezembro de 2005, de 26,8% a.a.,
para 28,8% a.a., a despeito da redução da taxa de captação no mesmo período (de
17,6% a.a. para 16,5% a.a.).21

                                           
19 Ver, por exemplo, http://www4.bcb.gov.br/pec/appron/Apres/avaliacao_5_anos_juros_spread.pdf.
20 As variações são grandes também para um mesmo tomador, dependendo da finalidade do empréstimo. Assim,
no final de 2005, para as empresas, em operações com taxas pré-fixadas, o spread variava de 53,4% a.a., “conta
garantida”, a 5,5%, a.a., “vendor”. E para as pessoas físicas, a amplitude era maior, 127,8% a.a. no cheque
especial e 18,1% a.a. na aquisição de veículos.
21 Banco Central do Brasil. Relatório Mensal de abril de 2006.
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III. 3 – POLÍTICA CAMBIAL
43. Também não há metas formais para a política cambial de um dado exercício. O
objetivo da política cambial é genericamente declarado como a defesa e o
aperfeiçoamento do regime de livre flutuação, sem fixação de meta para a taxa de
câmbio, e a redução de sua volatilidade (oscilação excessiva das cotações).

44. As previsões oficiais da taxa de câmbio não se realizaram. Tomando como
referência, por exemplo, o Relatório de Inflação de dezembro de 2004, o Copom
previa, com base em projeções do mercado, que o dólar chegasse no último
trimestre de 2005 a R$ 3,00.22  Na média do trimestre, a moeda norte-americana
ficou em R$ 2,25 (R$ 2,34 em fim de período). No segundo semestre de 2005, em
relação ao primeiro, houve, na média, apreciação de 10% do real em relação ao
dólar.

45. Os países reagem de diferentes maneiras frente ao fenômeno mundial da
desvalorização do dólar. Alguns mantêm suas taxas de câmbio fixas; outros impõem
limitações à movimentação de capital; e há aqueles que adotam a livre flutuação e
maior liberalização cambial, como o Brasil. A apreciação do real deveu-se não só ao
excesso de liquidez internacional, mas também à manutenção de taxas reais de
juros elevadas.

46. A despeito da valorização cambial frente ao dólar, a balança comercial
apresentou-se bastante favorável em 2005, com saldo de US$ 44,7 bilhões,
crescimento de 35% em relação ao ano anterior. De 2003 para 2004 já havia
crescido 36%. O saldo em conta corrente em 2005 foi de US$ 14,1 bilhões, contra
US$11,7 bilhões em 2004 (o acumulado em 12 meses até abril de 2006 caiu para
US$ 12,8 bilhões).

47. Ainda na esteira da abundante liquidez internacional, os investimentos
estrangeiros diretos foram expressivos, de US$ 15,2 bilhões. Caíram, no entanto,
em relação a 2004 (US$ 18,2 bilhões), por conta do aumento das saídas de
investimentos.
48. O Banco Central adquiriu liquidamente, em 2005, no mercado interno de câmbio,
US$ 21,5 bilhões, que se somaram às reservas internacionais. Estas reservas, no
conceito de liquidez internacional, atingiram US$ 53,8 bilhões, com aumento
pequeno no ano.
49. A volatilidade do câmbio, que se pretendia combater, permanece e alcançou
2006, como mostram as recentes oscilações do dólar. As decisões de investimento
continuam portanto afetadas por essa característica do mercado cambial brasileiro.
50. Apesar dos bons resultados da balança comercial, as cotações do dólar entre
fevereiro e maio de 2006 alertaram para a iminência de uma queda nas exportações.
A modesta recuperação do dólar em maio e junho não inibiu o debate sobre
iniciativas para recuperar a rentabilidade dos exportadores, que consistiriam, de
acordo com o noticiado, na ampliação do prazo para que os exportadores ingressem
as divisas obtidas nas vendas externas, hoje de 210 dias. Grandes exportadores

                                           
22 Ver http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2004/12/ri200412c6p.pdf.
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passariam também a poder fazer compensação cambial no exterior, pagando
dívidas em moeda estrangeira com os dólares recebidos, sem ter que internalizar os
recursos. Nessas operações o exportador perde cerca de 4% das receitas cambiais.
Outra medida em estudo pelo governo prevê o aumento dos recursos destinados
pelo BNDES ao financiamento das exportações.

IV – CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE METAS

51. No tocante ao atingimento de metas referenciais traçadas pelo governo para o
ano de 2005, temos a Tabela seguinte.

2002 2003 2004 LDO Orçamento Realizado

Câmbio (R$/US$, média) 2,93          3,07          2,93          3,24          3,04          2,43          
Câmbio (R$/US$, dezembro) 3,53          2,89          2,65          3,28          3,10          2,34          
Preços IGP-DI (% a.a., médio) 13,51        22,79        9,40          5,84          8,67          5,97          
Preços IGP-DI (% a.a.) 26,41        7,66          12,13        5,00          6,50          1,23          
Preços IPCA (% a.a., médio) 8,45          14,71        6,60          4,66          6,47          6,87          
Preços IPCA (% a.a.) 12,53        9,30          7,60          4,50          5,90          5,69          
Preço médio do petróleo (US$) 24,98        28,84        38,21        ... 42,00        52,77        

PIB (Deflator Implícito %) 10,16        14,99        8,18          4,95          6,69          7,23          
Crescimento do PIB (% a.a.) 1,93          0,54          4,94          4,00          4,32          2,28          
PIB Nominal (R$ bilhões) 1.346,0     1.556,2     1.766,6     1.814,7     1.930,5     1.937,6     

Massa Salarial (% variação média) 7,22 10,59        8,92          11,33 9,09          11,50        

Taxa Selic Nominal (dez) 23,03 16,91 17,50 11,75 15,50 18,24
Taxa Selic Média 19,11 23,37 16,24 ... 16,54 19,12
TJLP (dez) 10,00 11,00 9,75 ... 9,25 9,75
Juro Real Médio/Implícito ... ... ... 6,85 10,05        ...

Resultado Primário Consolidado 3,89          4,25          4,58          4,25 4,25          4,84          
Reultado Primário do Governo Central 2,84          3,11          3,47          3,15 3,15 3,57          
Resultado Primário dos Governos Regionais 1,05          1,15          1,12          1,10 1,10 1,27          
Resultado Nominal Consolidado (4,58)         (5,08)         (2,67)         ... ... (3,29)         
Dívida sem Esqueletos 54,60        57,14        51,33        56,36 ... ...
Esqueletos (9) 0,90          0,04          0,34          0,83 ... ...

Dívida com Esqueletos 55,50 57,18        51,67        57,19 ... 51,62        

Câmbio e Preços

Produto e Massa Salarial

Juros (% a.a.)

Resultado Primário, Nominal e Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

(1) Valores em itálico calculados pelas Consultorias.

VARIÁVEIS ECONÔMICO-FISCAIS SELECIONADAS, 2002-2005 (1)

Realizado 2005

Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Projeto de LDO; e Secretaria de Orçamentos Federais (MPO). Elaboração dos autores. 
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52. A despeito dos índices de preços terem se situado acima do esperado, a meta de
inflação (prevista em 4,5%) foi cumprida dentro da margem permitida (5,9%). Houve
ainda um surpreendente recuo do IGP-DI no ano, puxado pela desvalorização do
dólar. As expectativas quanto ao câmbio não se realizaram, e os valores
efetivamente observados foram entre 70% e 75% do previsto, inferiores ao ano
anterior.
53. A atividade econômica, depois de patinar em 2003 e crescer fortemente em 2004
(4,9%, em lugar de 4% previstos), decepcionou, principalmente em cenário de
vigoroso crescimento da economia mundial e dos países emergentes.
54. Em 2005 já começou a frustração relativamente à queda da TJLP, findando o
ano estável, acima do previsto no orçamento.
55. O superávit primário foi recorde, atingindo 4,8% do PIB, e mesmo assim a dívida
líquida ficou praticamente estável, depois de queda substancial, pela primeira vez
nos últimos dez anos, de 2003 para 2004, para o que contribuíram o expressivo
crescimento do PIB, a apreciação cambial e o superávit primário.

V – ATENDIMENTO A OUTRAS EXIGÊNCIAS DA LRF

V. 1 – CUSTO DA REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO
56. O custo da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional foi, no
primeiro semestre de 2005, de R$ 11,6 bilhões, e no segundo semestre, de R$ 17
bilhões (R$ 28,6 bilhões no ano), conforme item 40.b das Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras do 2º semestre e item 38.b das correspondentes do 1º
semestre.
57. A remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional é feita pela taxa média
de rentabilidade dos títulos públicos federais existentes na carteira do Banco
Central, excluído o resultado da marcação a mercado, e correspondeu a 15,8% no
ano.
58. Essa remuneração é diferente do custo médio da Dívida Pública Mobiliária
Federal em Mercado (DPMFi), conforme Tabela seguinte, que foi de 18,2%, se
considerados os títulos indexados ao câmbio. Tal discrepância decorre da
composição das duas carteiras. Em dezembro de 2005, 42,8% dos títulos do
Tesouro na carteira no Banco Central eram atrelados à Selic; outros 43,8%,
prefixados; 3,3% a índices de preços; 0,6% à TR; e 9,5%, indexados ao dólar. A
dívida mobiliária em mercado, por outro lado, apresentava a seguinte composição:
52% atrelados à Selic23; 27,2%, prefixados; 2,1% TR; 15,2% a índices de preços;
1,2% ao dólar; e 2,3%, operações de mercado aberto.

                                           
23 Inclusive swap.
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COMPARAÇÃO ENTRE TAXAS DE REMUNERAÇÃO DA CONTA ÚNICA E CUSTO MÉDIO DA DPMFi

(Em %)

2002 2003 2004 2005

Remuneração da conta única 39,75    14,19         15,44        15,77        
Custo médio da DPMFi (1) 59,84    18,75         16,41        18,19        
Custo médio da DPMFi (2) 21,81    23,13         17,17        18,93        

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Central e Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração dos autores.

(2)  Média aritmética simples do custo médio mensal da DPMF em poder do público. Exclui títulos indexados 
ao câmbio.

(1)  Média aritmética simples do custo médio mensal anualizado da DPMF em poder do público. Inclui títulos 
indexados ao câmbio.

59. Em termos da dívida consolidada, a remuneração paga pelo Banco Central não
tem maiores implicações, uma vez que o resultado da autarquia é transferido ao
Tesouro Nacional.
60. Todavia, quando as emissões de títulos públicos superam os resgates para
formação do chamado “colchão de liquidez”, alguns entendem existir um custo fiscal
implícito, porém de difícil mensuração. Tratar-se-ia de elevação da dívida além da
necessidade, com a conseqüente assunção de seus encargos, justificada pela
incerteza quanto às possibilidades e condições de refinanciamento em momentos
futuros. A existência ou não de um custo fiscal associado a essas operações e a
composição desse colchão estão a exigir um debate técnico mais aprofundado, que
envolva o Congresso e as equipes técnicas do Executivo.
61. Em dezembro de 2005, o saldo da conta única no Banco Central era de R$ 208,5
bilhões. Se todo esse recurso precisasse e pudesse ser utilizado para o serviço da
dívida, estaria assegurado o pagamento dos títulos vincendos nos seis primeiros
meses deste ano. A rigor, o “colchão de liquidez” é apenas uma parte do saldo da
conta única, uma vez que nesse montante incluem-se recursos já descentralizados e
comprometidos com outras despesas.

V. 2 – CUSTO DA MANUTENÇÃO DAS RESERVAS CAMBIAIS
62. O custo da manutenção das reservas cambiais (LRF, §3º do art. 7º) é calculado
pela diferença entre a taxa de rentabilidade das reservas e a taxa média de
captação apurada no passivo do Banco. No trimestre de outubro a dezembro (saldo
médio diário de R$ 137.891,6 milhões), as reservas internacionais apresentaram
rentabilidade positiva de 5,6%, em função, principalmente, da depreciação do real no
trimestre. Considerando que esta correção acarretou resultado positivo no passivo
de 3,5%, o resultado líquido das reservas foi positivo em 2,1% (R$ 2,85 bilhões).
Somado ao resultado do 3º trimestre, a rentabilidade das reservas no semestre foi
negativa em R$ 6,96 bilhões. O cálculo foi apresentado na Tabela seguinte.
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CUSTO DE MANUTENÇÃO DE RESERVAS CAMBIAIS

Saldo Médio Rentabilidade
(R$ mil) (%) (%) (R$ mil)

1º Trimestre 153.591.644 (1,20) 2,27 (3,47) (5.333.931)    
2º Trimestre 152.167.008 (14,23) (0,36) (13,88) (21.118.803)  

Total do Semestre (26.452.734)  

3º Trimestre 132.787.108 (5,38) 2,01 (7,39) (9.812.967)    
4º Trimestre 137.891.644 5,55 3,48 2,07 2.854.357     

Total do Semestre (6.958.610)    

Total do Ano (33.411.344)  

Fonte: Banco Central do Brasil. Demonstrações do 1º e 2º semestre. Elaboração dos autores.

Reservas Internacionais
Custo de 

captação  (%)

Custo de Manutenção das 
Reservas

63. A Tabela não plenamente esclarecedora. Poder-se-ia entender que o custo de
captação é o pago pelo Banco Central na colocação de títulos públicos, com os
quais levantar recursos no mercado para comprar divisas no mercado interno e,
neste caso, seria substancialmente mais elevado do que consta no demonstrativo.
Este certamente é outro assunto que merece maior debate.

V. 3 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE TÍTULOS
64. Na mesma Nota Explicativa, há quadro demonstrando a rentabilidade de sua
carteira de títulos, destacando os de emissão da União, igualmente pedido pela LRF.
No terceiro trimestre, o resultado foi positivo. No caso de títulos da União, houve
ganho de R$ 11.398,7 milhões; no caso de títulos de emissão própria, o ganho foi de
R$ 331,6 milhões. No quarto trimestre, o ganho líquido foi para os títulos da União
de R$ 13.812,6 e para os de emissão própria foi negativo em R$ 557,4 milhões. No
semestre o ganho foi de R$ 24.985,6 milhões em decorrência dos juros, para os
títulos da União, e de juros  e da correção cambial negativa, para os de emissão
própria.

VI – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA
VI.1 – AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL
65. A Emenda Constitucional 40, de 2003, permitiu que o art. 192 (sobre o sistema
financeiro nacional) da Constituição possa ser regulamentado por mais de uma lei
complementar. Com isso, abriu-se a possibilidade de se conceder autonomia ou
independência ao Banco Central sem ser necessário esgotar concomitantemente
todos os assuntos referentes a moeda e crédito que careçam de regulamentação.
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66. Autonomia tem sido considerada essencial para que os investidores confiem em
que a política monetária será executada sem influência política.24 A evidência
internacional encontrada por analistas é de que países cujos bancos centrais são
autônomos têm taxas de inflação mais baixas, e isso seria decorrência, entre outros
fatores, do seguinte: (a) o banco central, por vocação, se preocupa mais com a
estabilidade de preços que as demais autoridades da área econômica e que
políticos – quanto mais independente, mais eficaz será a política monetária; e (b) a
lei que concede autonomia ao banco central mostra a amplitude da delegação que
lhe é dada para perseguir a estabilidade de preços, mesmo que em detrimento de
outros objetivos. Quanto mais específica essa delegação, melhores resultados
(taxas mais baixas de inflação).
67. Dezenas de bancos centrais têm hoje alguma forma de independência para
administrar a política monetária. A autonomia do banco central, teoricamente, pode
ser de um ou dois tipos: a autonomia de metas, em que se lhe dá liberdade de
estabelecer os objetivos de política monetária – e esses podem ser a meta de
inflação, a taxa de crescimento e o nível de emprego; e a autonomia
instrumental/operacional, quando, a partir de metas prefixadas, o banco central
escolhe e calibra livremente as políticas que produzirão os resultados
macroeconômicos prometidos. O argumento a favor de que se dê ao banco central
apenas autonomia operacional é de que cabe à instância política a escolha das
metas, e que o banco central deve usar seus instrumentos para alcançá-las,
prestando contas adiante de seus acertos e erros.
68. A concessão de autonomia operacional ao Banco Central constou de
memorandos de políticas econômicas dirigidos ao FMI em 2003. A Diretoria
Executiva do Fundo em reunião de hoje voltou a sugerir a medida como forma de
“solidificar o modelo monetário”.25

69. Quando esse assunto foi discutido publicamente no Brasil, aventou-se a adoção
de três princípios: a fixação de mandatos para o presidente do BC e de seus
diretores, não coincidentes com os do presidente da República (quando as metas de
inflação não fossem cumpridas, a diretoria do BC se tornaria automaticamente
demissionária); a mudança das atribuições do BC no que se refere à formulação da
política econômica (o BC limitar-se-ia a executar as políticas monetária e cambial e a
perseguir as metas de inflação definidas um CMN reformulado – ainda que o
Conselho pudesse ter um representante do BC); e o aumento da transparência na
relação da instituição com o governo e a sociedade (que em parte é atendido com
audiências como esta). A reformulação do CMN abrangeria ainda uma possível
ampliação do número de seus integrantes. Não ficou claro à época em que essas
idéias circularam em que medida o Congresso seria ouvido na fixação de metas.
70. A Tabela da página seguinte ilustra a maneira como foi autorizada em lei e dada
autonomia – como os ditames legais se traduzem em objetivo operacional – a
bancos centrais de nações selecionadas.

                                           
24 Uma importante noção, que protege o Banco Central de pressões indevidas na condução da política monetária,
já consta da Constituição brasileira, que o impede de financiar o Tesouro (art. 64, §1º).
25 Ver http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2006/pn0669.htm.
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Independência/Autonomia do Banco Central e Objetivos Selecionados

Independência Objetivos Legislativos Objetivo Operacional

Banco Central do Brasil Metas de inflação e respectivos
intervalos de tolerância são fixados
pelo CMN, por proposta do Ministro
da Fazenda. Cabe ao Banco
Central executar políticas
necessárias para cumprimento das
metas.

“Assegurar a estabilidade de compra
da moeda e a solidez do sistema
financeiro nacional.” (Missão do Banco
Central-www.bcb.gov.br/?PLANOBC )

Adotado em 1999. Fixou inicialmente
metas de inflação para 1999, 2000 e 2001
em 8, 6 e 4% respectivamente, com
tolerância de +/- 2%. Para o ano de 2006
tem meta fixada em 4,5% com tolerância
de +/- 2%.

Banco Central do Chile Formalmente independente desde
1989. Tem independência para
alcançar as metas de inflação por
ele definidas em acordo com o
Ministro da Fazenda.

“O Banco Central do Chile tem por
objetivo velar pela estabilidade da
moeda e o normal funcionamento dos
pagamentos internos e externos.”

Metas de inflação adotadas em 1990,
quando a taxa de inflação estava acima
dos 20%. A partir de 2001, a meta de
inflação ficou definida em um intervalo
entre 2 e 4%, centrado em 3%.

Banco do México É formalmente independente desde
1993. As metas de inflação são
determinadas pelo Banco Central.

“Seu objetivo prioritário será procurar a
estabilidade do poder aquisitivo da
moeda nacional, fortalecendo com isso
a direção do desenvolvimento nacional
que corresponde ao estado.”

Adotado em 1999. Atualmente a meta de
inflação está determinada em 3% +/- 1%.

Banco Central da
República Argentina

É formalmente independente, mas
possui grande interferência do
Governo. As metas de inflação têm
menor importância, e são fixadas
apenas informalmente. 

“É missão primária e fundamental do
Banco Central da República Argentina
preservar o valor da moeda.”

Não há meta oficial de inflação. As
atribuições para o cumprimento de sua
missão são regulação da quantidade de
dinheiro e de créditoe edição de normas
em matéria monetária, financeira e
cambial.

RBNZ (Nova Zelândia) Independente para perseguir uma
meta de inflação sob concordância
do Presidente do Banco Central e o
Ministro das Finanças.

“Formulação e implementação de uma
política monetária direcionada para
alcançar e manter a estabilidade no
nível geral de preços.”

Meta de inflação entre 0 e 2% adotado em
1988; 0 a 3% em 1996; entre 1 a 3%,
ficando no meio termo desde 2002.

RBA (Austrália) Independente para determinar a
política monetária, mas atualmente
uma meta de inflação tem sido
acordada com o Tesouro.

“Para assegurar que a política
monetária e bancária... contribuirão da
melhor maneira para: (a) estabilidade
da moeda da Austrália; (b) a
manutenção do pleno emprego na
Austrália; (c) a prosperidade
econômica e o bem-estar do povo
australiano."

Adotado em 1993. Persegue uma média
de inflação entre 2 e 3% durante o ciclo
econômico.

US Federal Reserve
(Estados Unidos)

“Independente dentro do governo”.
Suas decisões não têm que ser
ratificadas pelo governo, mas
devem trabalhar dentro dos
objetivos da economia e política
financeira do governo.

“Crescimento econômico compatível
com o potencial da economia para
expandir; um alto nível de emprego;
preços estáveis; taxas de juros
moderadas a longo prazo.”

O US Federal Reserve não tem uma meta
explícita de inflação mas tem noção de que 
a estabilidade de preços é necessária para
alcançar os seus objetivos definidos em lei.

Banco do Canadá Tem controle operacional sobre a
política monetária para perseguir
um objetivo ajustado pelo Banco e
o governo.

“Promover o bem-estar econômico e
financeiro do Canadá.”

Meta de inflação adotada inicialmente em
1991. Estabilidade de preço é definida
atualmente como  inflação de 2% +/- 1%.

Banco da Inglaterra Possui independência operacional
para perseguir a estabilidade de
preços. O Ministro das Finanças
informa todo ano ao Banco a que
estabilidade de preços se refere e
sobre a política econômica do
governo.

“Manter a estabilidade de preços, e
sujeito a isso, apoiar a política
econômica do governo de Sua
Majestade, inclusive objetivos de
crescimento e emprego.”

Adotou inicialmente uma meta de inflação
entre 1 e 4% em 1993. A estabilidade de
preços é atualmente definida como
inflação de 2,5% +/- 1% de intervalo.

Banco do Japão Tem autonomia relativo a moeda e
controle monetário.

“Moeda e controle monetário devem
visar a, por intermédio da execução da
política monetária, contribuir para o
sólido desenvolvimento da economia
nacional”. 

Adotado em 1998. Manter a estabilidade
de preços. Eles não têm uma meta de
inflação explícita.

Sveriges Riksbank
(Suécia)

Tem independência operacional
para alcançar a estabilidade de
preços.

“Manter a estabilidade dos preços.” Adotado em 1993. Manter a estabilidade
dos preços – uma meta de inflação de 2%
+/-1%.

Sistema Europeu de 

Bancos Centrais

Completamente Independente. “Manter a estabilidade dos preços.” Adotado em 1999. Eles possuem uma
meta de inflação menor que 2% no médio
prazo.
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71. Note-se que nem sempre o banco central tem como meta apenas a taxa de
inflação: o banco central dos Estados Unidos tem a dupla atribuição de manter os
preços estáveis e atingir o mais alto nível de emprego sustentável26 (ver adiante
tópico sobre a regra de Taylor) e tem ainda como objetivos crescimento compatível
com a taxa potencial de expansão da economia e taxas de juros de longo prazo
moderadas27. Na Austrália, lei própria determina como objetivos do banco central a
estabilidade da moeda e o pleno emprego.
72. Temos teoricamente 3 possibilidades na definição de metas. A primeira é atribuir
ao banco central a única meta de estabilidade de preços. A segunda, atribuir meta
intermediária, que pode ser relativa a taxa de câmbio ou ao desempenho de
determinado agregado monetário – neste caso, pode haver conflito entre preços
estáveis e alguma meta intermediária mal escolhida. A terceira, atribuir metas
múltiplas, dentre elas a de inflação. No último caso, tem-se como prioridade mais
alta a estabilidade de preços, mas não se perdem de vista outros objetivos, como
crescimento e emprego.28

VI.2 – SISTEMA DE METAS E NÚCLEO DA INFLAÇÃO
73. Como já indicado, a meta foi cumprida em 2005 dentro do intervalo de tolerância.
Os preços administrados por contrato e monitorados, entretanto, tiveram aumento
médio bem superior ao dos preços livres, respectivamente 8,96% e 4,32% no ano
segundo o IBGE.
74. Os preços administrados e monitorados compreendem aqueles que são
indexados à inflação passada, formalmente (caso dos contratos de telefonia, cujos
valores estão vinculados a índices de varejo, IPCA, INPC e SINAPI, e atacado, IGP-
DI e IPA) ou informalmente (serviços de transportes, tributos municipais e estaduais
etc.), e os dos derivados de petróleo (ajustados de acordo com seus preços
internacionais e com a taxa de câmbio).
75. São insensíveis às condições de oferta e demanda e não sofrem influência da
política monetária. Como respondem por cerca de 30% do IPCA29 (essa proporção
pode variar moderadamente), os instrumentos da política monetária atuam apenas
sobre os outros 70% do índice oficial de preços.
76. Assim, os efeitos da inércia inflacionária sobre os preços administrados por
contrato e os choques (negativos) de oferta (caso da elevação dos preços
internacionais do petróleo e das commodities que importamos e exportamos) são

                                           
26 Ben S. Bernanke. Ver http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2005/20051115/default.htm.
27  Ver o Humphrey-Hawkins Act/ Full Employment and Balanced Growth Act of 1978. A idéia por trás dessa lei
americana é que o Executivo e o Banco Central coordenem suas políticas fiscal e monetária no exercício, de
forma a reduzir a inflação e o desemprego a patamares de décadas passadas. Também exigiu que o banco central
americano apresentasse relatório semestral ao Congresso sobre os objetivos e os planos para a política monetária.
Duas vezes por ano esses relatórios são examinados com atenção para os sinais de mudanças na política
monetária.
28 A título de provocação, poderíamos defender a noção de que os valores atribuídos a diversas variáveis na
LDO brasileira seriam múltiplas metas expressas em lei, acompanhando a meta inflacionária.
29 Banco Central do Brasil. Indicadores Econômicos. Tabela I.8. Abril de 2006.
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combatidos apenas indiretamente pelos instrumentos da política monetária - taxa
básica de juros, essencialmente.
77.  Supostamente, os efeitos diretos dos choques de oferta e da inércia são
acomodados no intervalo de tolerância das metas. Existem  outras alternativas para
acomodá-los.
78. A alternativa mais debatida tem sido a adoção de uma medida do núcleo da
inflação, em lugar do IPCA cheio, para fins de fixação da meta. O núcleo de inflação
pode ser apurado segundo diferentes métodos de cálculo e explicitamente exclui o
preço de bens e serviços considerados sujeitos a grandes oscilações (“voláteis”),
como alimentos (sazonalidade) e aqueles sujeitos a choques (petróleo, outras
commodities), e ainda os preços administrados. A prática do expurgo do índice de
preços para efeito de meta de inflação é comum em outros países que pautam sua
política monetária pelo sistema de metas.
79. O custo fiscal (serviço da dívida) para cumprir uma meta mais abrangente, que
deve compensar toda variação de preços - decorrente de sazonalidades e de
choques e da existência de inércia inflacionária - é maior do que seria para uma
meta mais restrita definida por um núcleo.
80. O momento atual é propício à adoção de uma medida de núcleo para o sistema
de metas de inflação. Não geraria desconfianças de afrouxamento da política
monetária porque as expectativas de variação dos preços administrados ou
monitorados e livres são convergentes. De fato, o mercado espera, em 2006, IPCA
de 4,17% e variação dos preços administrados de 4,50% e, em 2007, 4,50% para
ambos30.

VI.3 – REGRA DE TAYLOR E EXPERIÊNCIAS DE BANCOS CENTRAIS
81. A regra de Taylor é freqüentemente citada como exemplo do que o Brasil poderia
adotar, para combater a inflação com crescimento econômico. O economista norte-
americano John Taylor recomendou, em 1993, o uso, por bancos centrais como o
Federal Reserve Bank, de uma fórmula para fixar a taxa de juros de curto prazo que
simultaneamente permita que sejam alcançadas a meta de estabilização da
economia no curto prazo e a meta de inflação de longo prazo.31

                                           
30 Relatório de Mercado de 16/6/2006. Ver http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20060616.pdf
31 A regra de Taylor estipula em quanto o banco central deve alterar a taxa de juros em resposta a desvios do
PIB, em relação a seu potencial e a divergências entre a inflação corrente e a meta de inflação. A regra
estabelece que a taxa básica nominal de juros será equivalente à taxa de inflação, mais uma taxa real de juros de
equilíbrio (compatível com o pleno emprego), mais a média ponderada (pesos iguais) de dois hiatos: (1) entre a
média da inflação observada e uma meta de inflação; e (2) do produto, representado pela diferença percentual
entre o PIB real e o PIB potencial, da seguinte forma:

ιt = πt + ρ* + 0,5(πt – π*) + 0,5(yt)
sendo
 ι = taxa básica de juros,
ρ* = taxa real de juros de equilíbrio,
π = taxa média de inflação no trimestre e nos três trimestres anteriores (deflator implícito do PIB),
π*= meta de inflação, e
y = hiato do produto: 100×(PIB real – PIB potencial)/PIB potencial



Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Câmara dos Deputados)
Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle (Senado Federal)

23

82. A fórmula sugere que a taxa real de juros de curto prazo (descontada a inflação)
seja determinada levando em consideração 3 fatores: (a) o desvio dos preços em
relação à meta de inflação do banco central; (b) o desvio da atividade econômica,
para mais ou para menos, em relação ao ritmo de pleno emprego; e (c) a taxa real
de juros de curto prazo compatível com o pleno emprego.
83. A regra prescreve taxas de juros mais altas quando a  inflação prevista excede a
meta ou quando a economia supera o nível de pleno emprego, e política monetária
menos apertada em situações opostas. Tais objetivos podem ser conflitantes, se a
inflação está acima do desejado e a economia abaixo do pleno emprego, e nesta
situação a regra sugere que se dêem pesos apropriados a cada objetivo da política
monetária, ao se definir a taxa de juros. A regra reflete o fato de que a federal funds
rate32 responde a duas variáveis-chave: desvios da inflação corrente da meta de
inflação e desvios do produto real do produto em potencial. Essas variáveis devem
ser necessariamente levadas em conta pelo banco na execução da política
monetária.

VI.4 – OUTROS APERFEIÇOAMENTOS DO SISTEMA DE METAS DE INFLAÇÃO
84. Em 2005, conseguiu-se excelente desempenho em termos de controle de
preços, mas o crescimento econômico foi muito baixo (2,3% em termos reais). A
maior parte dos analistas acredita que a rigidez da política monetária tenha impedido
que o Brasil usufruísse, a exemplo de outros países emergentes, do crescimento
econômico global em 2005 (4,8%, apesar do aumento dos preços do petróleo)33. Os
países emergentes e em desenvolvimento cresceram 7,2% no ano passado (4,3%,
os do Hemisfério Ocidental), liderados pela China (9,9%).
85. O sistema de metas de inflação continua no centro dos debates, para possíveis
mudanças a partir de janeiro de 2007, quando um novo período de administração do
Executivo federal terá início.
86. Metas de inflação ambiciosas, incluindo o intervalo de tolerância para mais e
para menos em relação ao centro da meta, não sacrificam apenas o crescimento
atual, embutindo-se no dinamismo da economia via câmbio apreciado e gerando
expectativas modestas para o futuro.34 A banda já foi reduzida uma vez (era de 2,5
                                                                                                                                       
Taylor não estimou econometricamente essa equação. Apenas supôs que os pesos que o Federal Reserve Bank
dava aos desvios de inflação e de Produto fossem ambos 0,5. Por exemplo, se inflação estivesse 1 ponto de
percentagem acima da meta, o Fed fixaria a taxa 50 pontos básicos (0,5 ponto) acima de seu valor de equilíbrio.
Além disso, Taylor supôs que tanto a taxa real de equilíbrio, quanto a meta de inflação, seriam de 2%.
32 A taxa denominada federal funds rate é a taxa de juros que remunera os empréstimos interbancários no
overnight, no âmbito do Federal Reserve. Alterações dessa taxa afetam outras taxas de juros de curto prazo, a
taxa de câmbio, a taxa de juros de longo prazo, o volume de crédito e, na cadeia de eventos, variáveis
econômicas, como emprego, produto e preços. Quando se diz que o Federal Open Market Committee (o Copom
norte-americano) modificou a taxa de juros, significa que ele mudou sua meta para o federal funds rate, e usará
os instrumentos de que dispõe para que a meta seja atingida. The Federal Reserve Bank tem controle sobre três
instrumentos de política monetária: operações de mercado aberto (a cargo do FOMC), a taxa de redesconto e as
reservas obrigatórias. Essa taxa é afetada por operações de mercado aberto, pela taxa de redesconto e pelos
níveis de reservas obrigatórias exigidos dos bancos.
33 Ver World Economic Outlook (WEO), Capítulo I, Fundo Monetário Internacional (FMI) , abril de 2006, em
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/pdf/c1.pdf.
34 O WEO prevê ainda crescimento de 4,9% para a economia global em 2006, que, se acontecer, será o quarto
ano consecutivo de desempenhos acima de 4% e, de acordo com o documento, a melhor trajetória da economia
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pontos de percentagem) recentemente, e alguns analistas defendem que, ao invés
de reduzir ainda mais a meta em 2008, seja mantida em 4,5%, e a redução se dê no
intervalo de tolerância, para mostrar que a inflação não fugirá ao controle.35

87. Mudanças já podem acontecer na reunião do CMN de junho. Discute-se, por
exemplo, a substituição do ano calendário, hoje usado como período de referência
para a fixação da meta e para seu cumprimento, seja por um ano móvel (a taxa de
inflação acumulada nos últimos 12 meses, que seria acompanhada mensalmente),
seja por um período mais dilatado de tempo, ou até mesmo, como é o caso em
outros países, por uma meta atemporal, que seja perseguida independentemente de
estar diretamente relacionada a determinado ano, embora refira-se a 12 meses
acumulados.

                                                                                                                                       
mundial nos últimos 35 anos. Se o Brasil vier a crescer 4,5% em 2006, como antecipa o projeto de LDO para
2007, terá crescido 3,1%, em média, de 2003 a 2006. Em 2006, o conjunto dos países em desenvolvimento deve
crescer 6,9%.
35 A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para 2006 e 2007 é de 4,5%, com
intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para menos e para mais. A meta de 2007 para o IPCA pode ser
revista pelo Conselho na reunião de 28 de junho, embora cada vez menos se espera que isso ocorra. Nessa
mesma reunião será fixada a meta para 2008.
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ANEXO – REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO EXTERNO E LIQUIDAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO DO BRASIL JUNTO AO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
88. Fundamentos econômicos mais sólidos e a ainda grande liquidez internacional
foram as justificativas para que o Governo adotasse uma série de medidas com
vistas a reduzir o endividamento externo, melhorar seu perfil e encurtar o caminho
para a obtenção do grau de investimento, ou seja, a redução do risco Brasil.
89. Neste sentido, foi implementada a troca de parte dos C-Bonds pelos A-Bonds,
seguida pelo resgate dos C-Bonds remanescentes em mercado em 15 de outubro
de 2005.
90. Em dezembro, o Banco Central anunciou a  antecipação e liquidação da dívida
junto ao Fundo Monetário Internacional. No início do ano, o Tesouro anunciou
também resgate antecipado de Bradies e de papéis da dívida externa com
vencimento até 2010, cujo impacto no serviço da dívida será de redução de U$S
14,7 bilhões36.
91. Em dezembro de 2005, o Governo brasileiro antecipou os reembolsos, previstos
para 2006 e 2007, do empréstimo contratado pelo Banco Central junto ao FMI37. A
antecipação foi de 10,8 bilhões de DES38, equivalentes a US$ 15,4 bilhões ou,
ainda, a R$ 36,3 bilhões.
92. Os recursos da antecipação foram sacados das reservas internacionais. Assim,
embora tenham reduzido as reservas brutas, não afetaram a posição em reservas
líquidas. A comparação dos balanços patrimoniais do BC, de 30.06.2005 e
31.12.2005, mostra correspondente redução na conta “Depósitos a Prazo em
Instituições Financeiras”, do Ativo em Moedas Estrangeiras, de cerca de R$ 27
bilhões.
93. A decisão de antecipar os pagamentos ao FMI baseou-se  no fortalecimento do
setor externo da economia brasileira (exportações de US$ 120 bilhões em 12
meses, saldo comercial de US$ 40 bilhões e saldo da conta-corrente de 2% do PIB
em dois anos consecutivos) e da redução do risco de crédito da dívida pública
externa e interna (a proporção da Dívida Pública Mobiliária Interna indexada ao dólar
caiu de 50% em 2002 para 3% ao final de 2005) e da dívida privada.
94. Computando-se pagamentos que já eram previstos para 2005, no ano, o Brasil
efetuou  reembolso total ao FMI de cerca de 16,4 bilhões de DES.

                                           
36 Ver http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2006/Call_dos_Bradies.pdf
37 As razões que levaram o País a buscar auxílio junto ao FMI foram: em 1998, instabilidade dos mercados
financeiros, rigidez imposta pelo câmbio fixo e outros desequilíbrios macroeconômicos;em 2001, queda das
bolsas estrangeiras, estouro da bolha de informática e crise de energia elétrica; em 2002, suspensão unilateral do
pagamento de dívidas por países emergentes, baixo crescimento da economia ainda na esteira da crise de energia
e insegurança gerada pelo período de eleição presidencial. O ciclo recente de programas do Brasil com o FMI
teve início em dezembro de 1998, com um empréstimo de 13,0 bilhões de Direitos Especiais de Saque - DES
(US$ 18 bilhões). Foi renovado em setembro de 2001, 12,1 bilhões de DES (US$ 16 bilhões) e novo acordo foi
firmado em setembro de 2002, 27,4 bilhões de DES (US$ 36 bilhões).
38 4,9 bilhões de DES antecipados de 2006 e 5,9 bilhões de DES de 2007.
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95. Para o ano de 2006, restaram apenas R$ 239 milhões de juros da dívida relativa
ao último trimestre de vigência do Programa. Esse valor foi pago ao FMI em 6 de
fevereiro desse ano39, finalizando o Programa de Assistência.
96. A economia com a antecipação dos reembolsos foi estimada pelo Ministério da
Fazenda em US$ 900 milhões40, em razão do não pagamento de juros que seriam
devidos.
97. A despeito do avanço nos indicadores externos do Brasil, o que favoreceu  a
decisão de antecipar os reembolsos ao FMI, o País permanece entre os mais
vulneráveis a crises externas. Comparação feita pelo Banco Central, considerando
15 países selecionados com classificação de risco para a dívida em moeda
estrangeira de longo prazo igual ou melhor que o Brasil, mostra que o País se
mantém na terceira posição entre as economias mais vulneráveis a choques
externos.41 O indicador de vulnerabilidade externa utilizado na comparação  soma  a
dívida externa de curto prazo, a dívida externa de longo prazo a vencer nos
próximos doze meses e os depósitos totais de não residentes até um ano e divide
esse somatório pelas reservas.
98. Tendo em vista essa vulnerabilidade, o pagamento antecipado ao FMI com a
correspondente redução das reservas constituiu medida passível de crítica. As
reservas do País são consideradas insuficientes para enfrentar uma eventual crise
externa. Nessa eventualidade, a compra de dólares pelo Banco Central resultaria na
colocação de reais na economia, com riscos para a inflação. A emissão de títulos
públicos para enxugar a liquidez teria custo superior ao montante de juros
economizados com a antecipação ao FMI, ainda que, improvavelmente, a taxa atual
de remuneração desses títulos, 15,25% ao ano, pudesse ser mantida em situação
de crise.42

                                           
39 Item 16 das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2005.  Banco Central do
Brasil.
40 Em “O Pré-Pagamento do Empréstimo do Brasil junto ao Fundo Monetário Internacional (dezembro de
2005)”. Ministério da Fazenda.  (www.fazenda. gov.br). Também no Relatório de Inflação de março de 2006.
Banco Central do Brasil.
41 Em Relatório de Inflação de março de 2006. Banco Central do Brasil.
42 Apenas os 5,9 bilhões de DES antecipados de 2007, equivalentes a US$ 8,4 bilhões, corresponderiam a US$
1,4 bilhão de juros.


