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Considerações sobre o novo arcabouço de política 

monetária do Federal Reserve

O mandato do Federal Reserve (Fed) é duplo: perseguir o máximo de emprego e estabilidade de

preços. Implicitamente, estabilidade de preços significa ter uma meta de inflação ao redor de 2%.

Para atingir esse objetivo, o Fed utiliza diversos instrumentos: a taxa básica de juros (os Fed Funds),

sua comunicação, forward guidance e afrouxamento quantitativo. Os dois últimos passaram a ser

utilizados especialmente após a crise de 2009, quando os juros nominais caíram para zero. Contudo,

com o passar do tempo, vimos uma preocupação crescente dentro do FOMC a respeito de uma

eventual perda de poder de reação da política monetária, diante da queda dos juros de equilíbrio (nos

EUA e no mundo), o que tem levado o Fed a discutir a reestruturação mais ampla de seu arcabouço de

metas de inflação.

Em um ambiente com expectativas de inflação reduzidas, como hoje, o Fed tem menos espaço

para que a política monetária estimule a economia. Isso ocorre porque quando a taxa de juros

nominal está próxima de zero, o tamanho do estímulo tradicional é dado justamente pela inflação

esperada, que já está baixa. Se as expectativas pudessem ser ancoradas em níveis mais elevados

(mais próximos da meta, por exemplo), a política monetária ganharia munição adicional para

momentos em que fosse necessário impulsionar a economia.
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Gráfico 1: Expectativas de inflação nos EUA

Fonte: Bloomberg, Bradesco

Os membros do FOMC já sinalizaram que não consideram elevar a meta de inflação dentro do

arcabouço atual. Assim, uma forma de conseguir elevar as expectativas de inflação (e, portanto, a

potência da política monetária) é considerar regimes nos quais os desvios da inflação passada em

relação à meta sejam compensados no(s) período(s) seguinte(s). Esse tipo de abordagem é chamada

de “make up approach”, que se contrapõe à abordagem atual, chamada de “bygones as bygones”. Nesta

última, a inflação passada é irrelevante para a meta do período corrente: se a inflação no ano t fica em

1%, em t+1, o Fed continua perseguindo a meta de 2%. Se o Fed utilizasse alguma estratégia “make up”,

a meta que deveria perseguir em t+1 seria de 3% (no exemplo acima), justamente para compensar o

desvio do ano anterior.
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O Fed deverá anunciar uma revisão das estratégias de política monetária em meados de 2020.

Essas mudanças podem ter impactos efetivos na condução da política monetária nos períodos

seguintes. A mensagem principal dos dirigentes do Fed é de que essas alterações representarão mais

uma evolução do que uma ruptura em relação ao arcabouço corrente. E, segundo esses mesmos

dirigentes, o estado atual da economia americana é adequado para esse tipo de mudança, pois a taxa

de desemprego está em níveis historicamente baixos e a inflação corrente relativamente próxima de

2%. O Fed também promoverá mudanças nos vários canais de comunicação verbal e escrita e também

nos instrumentos de política monetária. As melhorias propostas na comunicação têm como objetivo

conferir maior transparência, simplificação e eficácia na comunicação com público geral e com

mercados financeiros. Já em relação aos instrumentos é possível que apenas sejam formalizados o

“forward guidance” e o afrouxamento quantitativo, uma vez que os dirigentes do Fed têm descartado o

uso de juros negativos em seus discursos.

Destacamos, a seguir, três propostas de estratégia de política monetária avaliadas pelo Fed, em

alternativa ao sistema atual. Todas têm, em sua essência, a tentativa de levar o mercado a esperar

que períodos de baixa inflação serão compensados por períodos de inflação mais elevada.

1) Meta de nível de preços:

Ao invés de mirar na variação de preços à frente, a nova meta passaria a mirar em um alvo

predeterminado para o nível de preços, que evoluiria com o tempo. Esse tipo de meta poderia

reduzir as incertezas sobre a inflação futura, segundo Svensson (2019), já que desvios do nível de

preços para a meta deveriam ser compensados no tempo, e essa compensação seria amplamente

conhecida. Nesse caso, teoricamente, se o nível de preços ficar abaixo da meta, as expectativas de

inflação aumentariam e haveria redução da taxa de juros real – mesmo que a nominal não tenha sido

alterada. Os juros reais mais baixos estimulam a economia e levam o nível de preços de novo para a

meta. Assim, metas de níveis de preços implicam certo mecanismo de estabilização “automática”, mais

potente do que a atual. Contudo, esse sistema depende criticamente da credibilidade de a política

monetária conseguir entregar a inflação mais elevada e/ou coordenar as expectativas.

Nesse regime, contudo, o banco central reage a choques de custos que afetam o nível de preços.

Por exemplo, um aumento permanente de preços do item A afeta de maneira temporária a inflação. No

arcabouço atual de política monetária, esse choque não é combatido via aumento de juros (apenas

seria se contaminasse expectativas e inflação futura). No framework de meta de nível de preços, esse

choque passaria a ser combatido. Num sistema plenamente crível, a inflação esperada cai e há aperto

monetário, mesmo com juros nominais estáveis. A adoção desse sistema representaria uma mudança

bastante significativa do arcabouço atual. Alternativamente, um sistema intermediário seria a adoção

de meta temporária de nível de preços, diante de uma situação de juros próximos de zero.

2) Meta temporária de nível de preços:

Basicamente, trata-se do sistema de metas de inflação atual para períodos de normalidade e

metas de nível de preços para períodos quando os juros nominais se aproximarem de zero. Em

2010, Charles Evans, presidente do Fed de Chicago e membro do FOMC, propôs um sistema temporário

de meta de nível de preços que seria compatível com inflação anual de 3% desde dezembro de 2007,

quando os EUA entraram em recessão. Nessa proposta, apenas no momento em que a inflação

corrente e as expectativas atingissem 2% “com confiança” no médio prazo, essa meta temporária seria

abandonada e se retornaria ao framework usual. Essa sugestão não foi adotada, mas ilustra bem o que

seria uma meta temporária de nível de preços. A desvantagem desse sistema é que teríamos regimes

distintos de reação a choques ao longo do tempo, dificultando a comunicação e demandando

mudanças mais frequentes de estratégia.
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3) Meta de inflação média:

A meta de inflação média seria semelhante a um sistema de metas de inflação com ano

calendário, porém com prazo superior a 1 ano (por exemplo, de 5 anos). A ideia é que períodos

de inflação baixa (alta) deveriam ser compensados por períodos de inflação mais alta (baixa), de

modo que, na média, a inflação mostrasse variação próxima da meta. Um hipotético período de

inflação baixa por 2,5 anos seria compensado por um período de inflação alta de mesma duração (e

vice-versa), a fim de estabilizar a inflação média em torno da meta. Esse sistema busca mitigar

desvios tanto da inflação média quanto da anual em relação às suas metas de longo prazo. Como

resultado, o FOMC deveria prevenir que a inflação anual persistisse muito baixa por longos períodos

de tempo (como recentemente) e isso poderia elevar as expectativas de inflação. Uma

desvantagem, contudo, é que pode haver maior volatilidade da política monetária, já que choques

temporários de inflação teriam de ser levados em consideração.

Comparando esse sistema com o de meta temporária de nível de preços, a diferença mais

relevante é que a vigência do sistema de metas de inflação média seria mais uniforme,

facilitando a compreensão pelos mercados e pelo público em geral. A vantagem em relação ao

sistema de metas de nível de preços, apesar de ter resultados muitos semelhantes para a condução

da política monetária, seria que sua adoção consiste em um passo mais modesto (há certa

continuidade do sistema de metas de inflação anuais) – apenas o prazo da meta seria ampliado para

período maior, facilitando a comunicação e entendimento dos agentes.

Entendemos que toda mudança de estratégia de política monetária terá custos, porém

possivelmente o Fed avalia que os benefícios da mudança são maiores. O maior benefício das

estratégias “make up” é aumentar a potência da politica monetária quando juros se aproximam de

zero e, tendo em vista que juro de equilíbrio nos EUA (e no mundo) provavelmente seguirão baixos,

esse é sim uma vantagem relevante. Os custos e desvantagens de uma mudança de arcabouço estão

na adaptação da sociedade e mercados à nova meta e no risco de tornar a politica monetária mais

vulnerável aos choques passados na inflação, o que se exacerba quando a credibilidade do banco

central não é plena. Ainda assim, as simulações realizadas em Bernanke (2019) apontam que, mesmo

com credibilidade imperfeita do Banco Central, as vantagens de estratégias alternativas discutidas

anteriormente se mantêm em relação ao sistema atual. Bernanke ainda sugere que para entregar

bons resultados, a política monetária dentro desse novo arcabouço precisaria ser calibrada para

prover suficiente estímulo em momentos de recessão e para também evitar grandes overshoots da

inflação e do PIB.

Como o Fed está sinalizando que seu objetivo é um aperfeiçoamento do sistema atual e não

uma ruptura, nos parece que a adoção da meta de inflação média, com prazo mais dilatado

talvez seja o mais provável. Inclusive, a governadora do Fed, Lael Brainard, explicitou sua

preferência por esse regime no mês passado. Os estudos avaliados citam média de 5 anos, mas não

há comprometimento com esse prazo até agora. De todo modo, se esse novo arcabouço for crível,

deveríamos observar um aumento das expectativas de inflação como resultado da expectativa do

mercado de juros de médio e longo prazos bastante baixos.
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