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Um departamento econômico sessentão e outro pré-adolescente fazem o mapeamento da 
economia brasileira e especificamente da inflação no Banco Central. As tarefas são 
compartilhadas por 169 profissionais. 119 estão alocados no Departamento Econômico 
(Depec), chefiado há 15 anos por Altamir Lopes; 50 estão no Departamento de Estudos e 
Pesquisas (Depep), pilotado por Adriana Sales desde março deste ano. Todos são funcionários 
de carreira da instituição.  
 
O Depec e o Depep não realizam pesquisa proprietária, mas são responsáveis pelo 
monitoramento exclusivo de alguns dos principais indicadores da economia brasileira. O 
Depep, criado em 1999, com a tarefa de elaborar e administrar o sistema de metas 
inflacionárias, cuida das projeções de inflação - fundamentais para o regime de metas e para a 
orientação da política monetária. A produção essencial desse departamento é levada ao Comitê 
de Política Monetária (Copom) e publicada no Relatório de Inflação a cada três meses.  
 
O Depec - criado em 1951, no âmbito da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) 
precursora do BC, fundado em 1965- produz análises de dados macroeconômicos: o balanço 
de pagamentos do país, os agregados monetários, a apuração dos resultados fiscais do setor 
público consolidado, a apuração das variáveis de crédito e a análise da economia regional. 
 
A avaliação das relações econômico-financeiras do Brasil com o exterior, feita pela peça única 
do Balanço de Pagamentos, é produzida exclusivamente pelo Depec desde 1955. Mas a 
apuração regular do balanço de pagamentos data de 1947, numa iniciativa do Banco do Brasil 
em parceria técnica com o Núcleo de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 
 
Os agregados monetários, a análise sobre os condicionantes da base monetária e as 
informações sobre crédito também são monitorados pelo Depec e decorrentes da essência do 
trabalho do BC que é emissor de moeda.  
 
A apuração do resultado fiscal do setor público consolidado é outra tarefa exclusiva do Depec, 
uma vez que o BC tem a obrigação legal de fazer esse acompanhamento por determinação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
 
A análise da economia real - com projeções de preços, mercado de trabalho e nível de 
atividade - é a visão que subsidia as decisões de política monetária no âmbito do Copom, em 
complemento às indicações dos modelos quantitativos do BC. Neste grupo estão incluídos 
indicadores antecedentes e coincidentes que formam o conjunto de dados considerado 
relevante para avaliação macroeconômica e de controle da inflação. Também é exclusividade 
do BC a análise da economia regional. Com foco em séries e indicadores específicos, o Depec 
procura mapear e padronizar os registros oficiais de atividade, bem como das finanças públicas 
estaduais e municipais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2010, Finanças, p. C8. 


