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 A autonomia de um Banco Central (BACEN) tem 

sido motivo (de longa data) de intensas discussões, 

tanto no meio acadêmico, como no político, e em 

várias partes do mundo. No Brasil não é diferente e 

com a ascensão de uma equipe econômica de cunho 

mais liberal sob a égide do governo Bolsonaro, o tema 

ganhou ainda mais relevância. Recentemente, o Diretor 

do Banco Central do Brasil (BCB) Tiago Berriel fez 

apresentação2 sobre o assunto, com clara abordagem 

da Autonomia x Independência de um BACEN, com 

avaliação das razões e embasamento de estudos 

empíricos, notadamente quanto à sua principal missão: 

o controle da inflação. 

Assim, parece importante ter em mente que o 

momento será propício para eventual reavaliação e 

redefinição de objetivos e funções – em especial 

quanto ao foco de ser exclusivamente “guardião da 

moeda” e/ou, além disso, uma combinação de 

emprego máximo e atividade econômica. De toda 

sorte, as limitações dos objetivos e funções, bem como 

a exata identificação de suas metas e diretrizes não 

podem, sob-hipótese alguma, comprometer sua 

existência per se, qual seja, a de dinamicamente 

manter a inflação sob controle. 

Dito isso, e com a conjuntura da economia 

brasileira, os desafios ficam ainda mais difíceis. A rigor, 

o Brasil não está quebrado, mas os problemas que nos 

envolvem atualmente nos colocam em situação 

binária. A solução ou não da Previdência tem poder de 

nos posicionar diante do início de um novo “milagre 

econômico brasileiro” ou a bancarrota, ambos para o 

médio-prazo. Sim, com mais de 13 milhões de 

desempregados e uma atividade econômica em 2019 a 

se repetir os últimos dois anos (em torno de 1,5%), 

reflete a absoluta indefinição dos cenários e, portanto 

zero-apetite dos investidores até a solução desse 

problema. 

Neste sentido, o BACEN realmente 

independente garantirá, ao menos, sua isenção (por 

alguns entendida como insensibilidade), seja em 

relação ao poder Executivo, seja em relação ao 

Mercado. A política monetária poderá exercer, sob 

definição de seus objetivos e funções, o equilíbrio 

possível (seja qual desfecho for da reforma da 

Previdência) da economia com estabilidade dos 

preços. Apesar de alguns “soluços” nos últimos anos, a 

“autonomia operacional” do BACEN tem lhe permitido 

implementar sua política com razoável sucesso. 

O entendimento a continuar a prevalecer, sem 

nenhum afastamento, deveria ser aquele de se 

“perseguir” a taxa natural (neutra)3 de juros (TN), cujos 

estudos foram iniciados por Henry Thornton e 

aprofundados por Knut Wicksell. Essa taxa, que 

ninguém sabe calcular com precisão, é aquela que 

equilibra Poupança e Investimentos, que é consistente 

com preços estáveis e economia equilibrada. Assim, 

afastada a instabilidade econômica, a taxa de juros 

neutra seria aquela praticada no mercado, igualando 

oferta e demanda agregadas. 

 Desta forma, com a conjuntura que se 

apresenta, e tendo em vista que os resultados de 

política monetária levam meses para surtir total efeito, 

avaliar hoje os cenários futuros tornam-se 

fundamentais. Entretanto, o que temos atualmente são 

uma baixíssima poupança e investidores (em especial 

os estrangeiros) arredios. Com níveis de desemprego 

altíssimos, atividade fraca e inflação projetada abaixo 

da meta, os juros básicos poderiam cair mais, porém 

Banco Central Independente: Objetivos e Funções 

O que esperar da condução da Política Monetária 

Mario Cezar Silva Serpa¹ 

 

 



PAPERS 

2 
¹Mario Serpa é economista e sócio da Planner Redwood Asset Management 

SÃO PAULO – SP. 30 ABR 2019 

como financiar nossa dívida a juros menores? 

 A política monetária então está apertada ou 

frouxa? Como a taxa neutra não pode ser observada, 

sob conceito de Wicksell, como podemos saber se a 

taxa de juros de mercado está acima ou abaixo da taxa 

neutra? Deveríamos nos concentrar avaliando o nível 

geral de preços. Se a inflação estiver em alta, taxas de 

juros mais elevadas são necessárias e, de modo 

inverso, as taxas de juros deveriam ser reduzidas. O 

fator de estabilidade, portanto, se dará quando inexistir 

diferença entre essas taxas. Por mais abstrata que esta 

ideia possa parecer, para o BACEN o foco será sempre 

este, ao tempo em que também interfere na oferta 

monetária.  

Por outro lado, de forma menos intuitiva e bem 

mais pragmática, existe a Regra de Taylor4. Trata-se de 

um mecanismo onde o BACEN pode alterar as taxas 

de juros em função das condições econômicas. Assim, 

pela metodologia proposta por John Taylor, é possível 

ajustar-se as taxas de juros de curto prazo para 

estabilização da economia, e ao mesmo tempo garantir 

o crescimento do PIB. De modo geral, a base desse 

conceito está fundamentada na premissa de que a taxa 

neutra é a taxa de juros de curto prazo, que prevalece 

quando a diferença entre a taxa real de inflação e a 

meta de inflação; e, a diferença entre a taxa de 

crescimento esperada do PIB e a taxa de crescimento 

de longo prazo no PIB, são zero. Mas, afinal, qual é essa 

taxa nominal? Precisaríamos ainda assumir uma taxa 

de juros real de equilíbrio... 

Obviamente, os técnicos do BACEN têm todas 

essas informações, estudos, e muito mais à sua 

disposição. A independência então do BACEN, aliado à 

sua estrita Missão (com objetivos e funções), 

estabelecerá um guidance e, com absoluta autonomia, 

ainda mais poder sobre a economia. Seguindo seu 

mandato, com responsabilidade, governança e 

controle externo, a credibilidade do BACEN 

(certamente seu principal ativo) estará garantida. 

Neste sentido, o que devemos esperar de fato 

da política monetária para este ano do BACEN? 

Registra-se o cenário base: a inflação controlada e 

ancorada, desemprego alto e sem sinais de grandes 

melhoras, e ainda com baixa poupança e as contas 

publicas (inclusive e, sobretudo UFs) em frangalhos – 

sendo esta última uma variável exógena para o 

BACEN. Adiciona-se a tudo isso um ambiente externo 

cada vez mais desafiador, com crescimento mundial 
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em retração – sem contar o equilíbrio das paridades de 

taxas internas e externas, influenciada pelas prováveis 

altas nas taxas de juros americanas. Diante de toda 

essa complexidade, a resposta é a mais trivial: por 

enquanto, não muito. Coeteris Paribus, o BACEN está na 

mesma situação que todos nós, simples assim. Espera 

pela solução da Previdência e demais ajustes de cunho 

liberal propostos. Em verdade, os modelos 

apresentados aqui não encerram em si mesmos, mas 

outras variáveis também fazem parte de uma análise 

mais ampla e que, ainda que indiretamente, podem 

afetar a condução da política monetária. O fato é que 

BACENs sem autonomia estão em regra “atrás da 

curva”, ao passo que os verdadeiramente 

independentes, notadamente no curtíssimo e curto 

prazos, estão “a frente da curva” (antecipando e 

influenciando movimentos de mercado). Contudo, 

evoluindo positivamente os termos da reforma da 

Previdência, poderemos entrar em um ciclo virtuoso, 

caso contrário o cenário será desalentador. Assim, 

existe uma assimetria muito grande, pois se a reforma 

passar, a taxa neutra poderá sofrer alguma redução, e 

inversamente, vivenciaremos um aumento significativo 

de toda a Estrutura a Termo das Taxas de Juros – ETTJ. 

Este possível cenário adverso tem potencial de 

desorganizar ampla e fortemente a economia, recaindo 

sobre a política monetária, mais uma vez, a 

responsabilidade pelo equilíbrio macroeconômico. De 

toda sorte, sendo o BACEN independente, de um jeito 

ou de outro, entregará o melhor possível para a 

economia brasileira. 

 

De fato, somos todos Wicksellianos agora e 

sempre!!! 
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Taylor = TN Real + Inflação +[ α x (Inflação – Meta)] + [ β x Fator x 
(NAIRU – Desemp.)] 
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