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20 de novembro de 2019

Destaque Depec - Bradesco

Os benefícios de um Banco Central autônomo

Há no Congresso uma discussão para tornar o Banco Central brasileiro autônomo. Em nossa visão, esse é um
tema que representaria um importante avanço institucional e que ajudaria a consolidar o regime de metas de
inflação no país. De fato, quando comparamos nossos indicadores de transparência com o de outros países,
notamos que há espaço para aperfeiçoamentos: nosso índice segue abaixo dos países desenvolvidos e mesmo
de alguns emergentes.

Igor Velecico

Fonte: Dincer e Eichengreen (2014)

Gráfico 1: índice de transparência do Banco Central (0 a 15 pontos), 1998 a 2014

A literatura econômica mostra efeitos positivos do grau da autonomia do BC sobre alguns resultados
macroeconômicos. BCs mais independentes e transparentes possuem, em geral, nível e variância de inflação
menores – o mesmo pode ser dito para a variância da taxa de juro real ex post. Com maior credibilidade e
ancoragem das expectativas, as oscilações de juros necessárias para estabilizar a inflação são menores dentro
de um regime em que o BC tem maior autonomia. Portanto, o benefício imediato de um BC autônomo é a
diminuição da curva de juros longa, tanto em decorrência da queda dos prêmios de inflação (pois diminui o
risco de a inflação ser alta no futuro) quanto pela queda dos juros reais, diante de um ambiente de menor
incerteza sobre a política monetária. Esse efeito pode ser potencializado no caso brasileiro, já que
substituímos, há algum tempo, a antiga TJLP pela TLP – aumentando com isso a potência da política
monetária.
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Fonte: Alesina e Summers (1993)

Gráfico 2: nível de independência do BC e variáveis selecionadas
Nível e variância da inflação

Um dos pontos cruciais dos projetos de autonomia do BC em discussão é o de mudar o sistema de
incentivos do processo de indicação dos membros do colegiado. Hoje, o presidente do BC pode ser
demitido pelo Presidente da República sem nenhuma justificativa formal. Em um BC autônomo, os diretores
indicados passariam a ter um mandato fixo de, por exemplo, quatro anos, não coincidentes com o mandato
do Presidente da República. Poderiam ser substituídos apenas em situações predeterminadas, como em caso
de improbidade administrativa, a pedido, ou descumprimento injustificado e/ou continuado do regime de
metas (descrito como “comprovado e recorrente desempenho insuficiente” para o alcance dos objetivos do
BC), e ainda assim a decisão passaria por votação no poder Legislativo (Senado).

No sistema atual, caso haja indicação de uma diretoria pouco comprometida com o regime de metas, que
acabe por produzir um resultado de perda de credibilidade, desancoragem das expectativas e elevação da
inflação corrente, é possível trocar parte ou todo o colegiado. No sistema com autonomia e mandatos fixos, a
troca do colegiado se torna bem mais difícil. Portanto, aumenta o custo político e econômico de apontar uma
diretoria pouco comprometida com o regime de metas. Logo, o incentivo político para tal ação diminui.

Uma das formas de se medir credibilidade é observar a distribuição da inflação em 12 meses menos a
meta. A distribuição teórica desses desvios, em um regime plenamente crível, deveria ter média próxima a
zero, e ter períodos de inflação abaixo e acima da meta igualmente distribuídos. O histórico brasileiro é
bastante heterogêneo: na maioria dos períodos analisados, o valor central da distribuição é positivo e nota-
se a presença de caudas do lado direito – eventos em que a inflação ficou muito acima da meta por um
período relevante.
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Fonte: IBGE, BCB

Gráfico 3: distribuição do IPCA 12 meses menos meta de inflação
Desvio do IPCA da meta, em %, no eixo x; densidade no eixo y

De fato, de 2003 a 2011 o IPCA ficou em média 1,9% acima da meta (considerando a variação em 12
meses), mas muito disso se deve ao ano de 2003. Quando olhamos de 2004 a 2011 a média se altera de
1,9% para 0,8%, e a cauda muito pesada à direita desaparece. O período 2012 a 2016, por sua vez, mostra
uma distribuição bem mais inflacionária: a média do desvio da inflação é de 2,6%. No período mais recente,
de 2017 para frente, nota-se o contrário: a distribuição é mais simétrica, mas com média negativa: -0,8% de
IPCA médio em relação ao centro da meta.

Pode-se, alternativamente, observar as expectativas de inflação do Focus (um ano à frente) desviadas das
metas (gráfico 4). Novamente, a distribuição de 2003 a 2011 é assimétrica para a direita, com média de
0,4%; se excluirmos 2003, a média fica muito próxima de zero (+0,2%), o que indica que apesar de a inflação
ter surpreendido para cima (gráfico 3), as expectativas seguiram razoavelmente ancoradas. Por sua vez, o
período de 2012 a 2016 é de forte desancoragem: quase não se viu expectativas abaixo do centro da meta –
estas oscilaram, na média, em +1,2%. Por último, de 2017 em diante vê-se o oposto, com expectativas abaixo
do centro da meta em boa parte do tempo (a média do processo é de -0,2%). Pode-se dizer, portanto, que o
regime de metas de inflação no Brasil avançou mais recentemente, mas que convivemos com uma elevada
heterogeneidade de níveis de credibilidade nos últimos 15 anos.
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Fonte: IBGE, BCB

Gráfico 4: distribuição das expectativas de inflação menos a meta
Desvio das expectativas da meta, em %, no eixo x; densidade no eixo y

Um argumento contrário à autonomia do BC, por vezes citado na literatura, é que países com índices de
independência e/ou transparência do BC maiores são, em geral, mais organizados no nível macro e
microeconômico, o que pode fazer com que essa relação seja causada por outra variável, como a
estabilidade institucional e/ou politica, e não pela maior independência / transparência do BC. A título de
exemplo, Alpanda & Honig (2014) testam essa hipótese e concluem que o regime de metas de inflação é
mais importante para baixar nível e variância da inflação do que a independência do BC em si.

Por sua vez, Dincer e Eichengreen (2014), mostram que o aumento da transparência leva a um efeito
baixista tanto no nível quanto na variabilidade da inflação. As tabelas 1 e 2 mostram os resultados das
regressões dos autores. A variável explicada é o desvio padrão da inflação mensal dos países, e as variáveis
explicativas são o nível de transparência do BC, grau de abertura, razão crédito/PIB e inflação passada.

Destaque Depec - Bradesco



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
5

As especificações das colunas 5 e 6 (modelos mais completos) mostram que o aumento da transparência
do BC é altamente significante e impacta para baixo a variância da inflação. Por sua vez, uma maior
abertura tenderia a aumentar um pouco a variância, mas o coeficiente não é estatisticamente significante.
Por sua vez, as regressões para o nível de inflação (tabela 2) indicam que há impacto negativo (baixista) de
transparência no nível de inflação, mas com magnitudes diferentes a depender da especificação do modelo.

Tabela 2: efeito da transparência sobre o nível da inflação

Destaque Depec - Bradesco

Tabela 1: efeito da transparência sobre a variância da inflação

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 5,063*** 5,015*** 5,037*** 0,881** 4,759*** 0.316

(0,446) (0,41) (0,458) (0,438) (0,392) (0,632)

Índice de transparência -0,586*** -0,598*** -0,459*** -0,120** -0,449*** -0,149***

(0,070) (0,082) (0,073) (0,054) (0,076) (0,045)

Abertura 0.247 0.593 0.31

(0,430) (0,450) (0,367)

Profundidade financeira -1,445*** -1,720*** 0,860*

(0,402) (0,438) (0,432)

Inflação passada 23,335*** 25.793

(2,794) (3,858)

Estatística J 0.219 0.172 0.105 3.145 0.183 2.664

Nº de observações 1581 1526 1526 1355 1486 1274

*, ** e *** correspondem a 10, 5 e 1 porcento de significância. Desvios-padrão estão entre parênteses.

Fonte: Dincer e Eichengreen (2014)

Fonte: Dincer e Eichengreen (2014)

A literatura econômica também aponta a troca prematura dos banqueiros centrais como relevante para o
tema da credibilidade. Vulletin e Zhu (2011) mostram que a inflação aumenta em países em que há troca
prematura de membros do BC, e aumenta muito particularmente quando a indicação é percebida como
política. Nesse sentido, o projeto de autonomia que propõe colocar mandato fixo para os diretores do BC
parece ser um projeto que deixa claro os custos de apontar alguém que é percebido como de baixa
credibilidade ou com baixo comprometimento com as metas. Isso se torna particularmente importante no
Brasil que, como vimos acima, conviveu com experiências de desancoragem nos últimos 15 anos.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Constante 16,95* -21,84* 15,83* 1.74 20.13 -0.31

(15,01) (10,34) (11,15) (0,95) (8,87) (-0,06)

Índice de transparência -2,25* -1,38* -0,60* -0.19 -1,15* -0.26

(-9,02) (-7,86) (-2,86) (-0,86) (-2,74) (-1,42)

Abertura -0,10* -0,08* -0,03*

(-5,92) (-4,52) (-1,77)

Profundidade financeira -0,11* -0,02 0.06

(-8,05) (-0,62) (1,10)

Inflação passada 0,81* 1,05*

(7,87) (3,01)

Durbin-Watson 0.33 0.33 0.41 1.78 0.35 1.56

Estatística J 0 0 0 0.19 15.95 0

Número de observações 1450 1332 1345 1324 1282 1203

Soma dos Quadrados dos Resíduos 200373 193567 150602 90363 172736 128701

*, ** e *** correspondem a 10, 5 e 1 porcento de significância. Desvios-padrão estão entre parênteses.
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Em resumo, entendemos que o projeto em discussão no Congresso representa um importante avanço
institucional. A literatura é bastante conclusiva em apontar que níveis maiores de transparência e
independência contribuem para diminuir o nível e variância de inflação, ainda que não haja consenso sobre
sua intensidade¹. Mas mesmo que esse efeito fosse pouco relevante, entendemos que a mudança de
incentivos proposta pelo projeto de autonomia representa um aprofundamento do regime de metas de
inflação, uma vez que aumenta os custos de apontar um colegiado pouco comprometido com o regime.

Referências:

o Alesina & Summers (1993): Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some
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o Alpanda & Honig (2014): The impact of central bank independence on the performance of inflation
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¹Algo comum na maioria dos artigos em pesquisa econômica.
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