
A inflação e a dívida pública
É evidente que toda a sociedade apoia o controle da inflação, porém, os instrumentos que vêm sendo utilizados pelo
Banco Central não estão de fato combatendo a alta de preços, mas se prestam a promover uma brutal transferência
de recursos públicos para o setor financeiro privado, a elevadíssimo custo interno, tanto financeiro como social
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E
m razão da marca negativa
deixada pela inflação galopan-
te dos anos 1980 até início dos
anos 1990, não foi difícil con-
vencer a população, parla-

mentares e poderes constituídos de
que o país necessitava de um "Regime
de Metas de Inflação".

Na realidade, tal regime foi impos-
to pelo FMI, em ambiente econômico
afetado por crises financeiras que aba-,
laram diversas economias no final da
década de 1990.

A opção do governo brasileiro por
recorrer ao Fundo em 1998 abriu ca-
minho para a interferência da institui-
ção em diversos assuntos internos do
país, entre eles a exigência de que a de-
finição de metas inflacionárias deve-
ria ser uma das principais diretrizes
da política monetária. Colocando em
prática o compromisso assumido com
o FMI, foi editado o Decreto 3.088, em
junho de 1999, estabelecendo a siste-
mática de "metas de inflação" como
diretriz para fixação do regime de po-
lítica monetária.

Na mesma época, o Banco Central
editou a Circular 2.868/99,.por meio da
qual criou a taxa Selic e, desde então,
tem utilizado a referida taxa de juros co-
mo instrumento de controle da infla-
ção, forçando sua elevação toda vez que
a expectativa de alta de preços ameaça
superar as metas estabelecidas.

Outro instrumento colocado em
prática pelo Banco Central para regu-
lar a inflação tem sido o controle do vo-
lume de moeda em circulação, reali-
zando as chamadas "operações de
mercado aberto", por meio das quais
entrega títulos da dívida pública às ins-
tituições financeiras em troca de even-
tual excesso informado pelos bancos,
de moeda nacional ou estrangeira.

Dados oficiais demonstram o equí-
voco desses dois instrumentos utiliza-
dos pelo Banco Central:

1. A elevação da Selic não ajuda a
controlar o tipo de inflação de preços
existente no país. Tal medida tem ser-
vido para elevar continuamente as já
altíssimas taxas de juros, impactando
no crescimento acelerado da dívida
pública, além de prejudicar a distri-

buição de recursos para todas as áreas
do orçamento e impedir investimen-
tos na economia real.

2. As operações de mercado aberto
estão servindo para trocar dólares es-
peculativos que ingressam no país,
sem controle, por títulos da dívida pú-
blica que pagam os juros mais eleva-
dos do mundo. Tal mecanismo tem
provocado megaprejuízos operacio-
nais ao Banco Central - R$ 147 bilhões
em 2009 e R$ 50 bilhões em 2010 -, o
que representa significativo dano ao
património público.

É evidente que toda a sociedade
apoia o controle da inflação, porém, os
instrumentos que vêm sendo utiliza-
dos pelo Banco Central não estão de fa-
to combatendo a alta de preços, mas se
prestam a promover uma brutal trans-
ferência de recursos públicos para o se-
tor financeiro privado - nacional e in-
ternacional - a elevadíssimo custo
interno, tanto financeiro como social,
e por isso precisam ser revistos.

A teoria ortodoxa que defende a
elevação da taxa de juros como remé-
dio para controlar a inflação se aplica-
ria somente quando a alta de preços
decorresse de excesso de demanda.
Em tese, a elevação dos juros tentaria
dificultar o consumo e frear a deman-
da, buscando conter a subida de pre-
ços provocada pelo excesso de procura
dos produtos e serviços.

Essa teoria não é unânime, pois,
mesmo diante de processo inflacioná-
rio causado por excesso de demanda, a
solução recomendável não seria a ele-
vação dos juros, pois essa alta provoca
aumento dos custos financeiros das
empresas, que são repassados aos pre-
ços dos produtos. Além disso, juros al-
tos provocam a queda dos investimen-
tos de longo prazo em novas plantas
produtivas. Isso reduz a oferta futura
de produtos e serviços, dando margem
a leituras equivocadas de que a de-
manda estaria mais alta que a oferta, o
que justificaria novas elevações de ju-
ros em um círculo vicioso e danoso
para a economia.

No Brasil, ao contrário do que ale-

gam governo e rentistas, a inflação
atual não é causada por suposto exces-
so de demanda, mas tem sido provoca-
da por contínuos e elevados reajustes
dos preços de alimentos e preços ad-
ministrados, tais como combustíveis,
energia elétrica, telefonia, transporte
público, serviços bancários.1 Esses
itens afetam todos os preços de bens e
serviços vendidos no país, pois fazem
parte da composição de seus custos.
Adicionalmente, o preço dos alimen-
tos e demais preços administrados
não são reduzidos quando o governo
promove uma elevação da taxa Selic.

Para combater esse tipo de inflação
- denominada inflação de preços -, o re-
médio adequado é o efetivo controle de
tais preços, o que poderia ser feito pelo
governo sem grandes dificuldades, já
que estamos falando justamente de
preços administrados, que em tese de-
vem ser geridos pelo poder público.

O problema é que a maioria desses
setores passou pelo processo de priva-
tização - cuja justificativa, na década
de 1990, era o pagamento da dívida ex-
terna. Em mãos privadas, a reivindica-
ção de lucros cada vez maiores leva ao
fornecimento de serviços cada vez
mais caros. É o caso, por exemplo, da
telefonia no Brasil, que após a privati-
zação passou a ser a mais cara do
mundo, ao mesmo tempo que é cam-
peã de reclamações dos consumido-
res. As empresas de telefonia auferem
lucros espantosos anualmente e não
realizam os investimentos necessá-
rios. O mesmo ocorre com empresas
de energia elétrica e transportes públi-
cos, serviços altamente lucrativos, em
decorrência do alto preço das tarifas
cobradas. A elevação contínua desses
preços tem pesado no cômputo da in-
flação e não sofre redução quando os
juros sobem.

Os combustíveis, então, nem se fa-
la: exercem influência direta na com-
posição de todos os preços e serviços
no país. O preço da gasolina é um dos
maiores do mundo, apesar de nossa
autossuficiência, das recentes desco-
bertas de imensas jazidas e dos signifi-
cativos lucros da Petrobras. A parcela
dos lucros correspondentes às ações

da Petrobras vendidas ao setor privado
é distribuída na forma de dividendos,
mas a fração do lucro correspondente
ao capital estatal é destinada ao paga-
mento da dívida pública. Isso porque a
Lei 9.530 trata do privilégio na destina-
ção de recursos para o pagamento da
dívida, determinando que todos os lu-
cros das estatais destinados ao gover-
no, superávits financeiros e demais
disponibilidades de estatais, fundos e
autarquias têm essa finalidade.

Da forma como está regulamenta-
do o "Regime de Metas de Inflação", to-
da vez que a inflação ameaça ultrapas-
sar a meta estabelecida (atualmente
em 4,5% ao ano), seu controle é feito
por meio da elevação da taxa Selic, des-
considerando-se as verdadeiras causas
do aumento de preços no Brasil.

O resultado tem sido o crescimento
explosivo da dívida pública, cujo mon-
tante supera R$ 2,5 trilhões, enquanto
o pagamento de juros e amortizações
consumiu 45% dos recursos do orça-
mento federal em 2010, conforme
mostra o gráfico.

A Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Dívida Pública, concluída
em 2010 na Câmara dos Deputados,
comprovou que as altas taxas de juros
foram o principal fator responsável
pelo contínuo crescimento da dívida
pública, apesar dos vultosos paga-
mentos anuais de juros e amortiza-
ções. A CPI comprovou que a dívida
pública brasileira não tem contrapar-
tida real em bens ou serviços, mas se
multiplica em função de mecanismos
e artifícios meramente financeiros,
bem como da incidência de "juros so-
bre juros", o que configura "anatocis-
mo", prática considerada ilegal pelo
Supremo Tribunal Federal.

Em resumo, as mesmas autorida-
des monetárias que defendem a eleva-
ção das taxas de juros com a justificati-
va de controle inflacionário permitem
contínua elevação nos preços admi-
nistrados, o que é um total contrassen-
so. Adicionalmente, os órgãos de defe-
sa da livre concorrência não têm
conseguido combater adequadamente
os cartéis privados que também afe-
tam a formação dos preços.





COMO SÃO DEFINIDAS AS TAXAS DE JUROS

A CPI da Dívida realizou importante
e inédita investigação sobre aspectos do
endividamento interno e externo brasi-
leiro, tendo se dedicado também a in-
vestigar como são determinadas as ta-
xas Selic, já que os juros são o principal
responsável pelo crescimento acelerado
da dívida brasileira.

O Banco Central informou à CPI
que para estabelecer o patamar das
taxas de juros não utiliza fórmulas
científicas, mas realiza consultas a
"analistas independentes", em reuniões
periódicas. O resultado dessas reuni-
ões constitui o fundamento para a
definição da Selic pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom), pois nelas
são apresentadas estimativas sobre
a evolução futura de variáveis como
inflação, evolução de preços e taxa
de juros.

A CPI requereu ao Banco Central
os nomes dos participantes dessas
reuniões. A resposta permitiu confir-
mar o que já se esperava: a imensa
maioria deles (95%) faz parte do setor
financeiro, ou seja, são representantes
de bancos, fundos de investimento ou
consultores de mercado. São justa-
mente os maiores interessados nas
elevadas taxas de juros, que lhes pro-
porcionam elevados lucros, configu-
rando evidente conflito de interesses.

O mais grave é que muitos desses
participantes das reuniões do Banco
Central são também os mesmos ana-
listas consultados por grandes meios
de comunicação, que passam a alar-
dear temores relacionados ao teme-
rário crescimento da inflação e a ne-
cessidade de combater tal previsão,
recomendando sempre a elevação
das taxas de juros como se fosse o
único remédio eficaz para frear o re-
torno inflacionário.

Em poucos dias de governo, ao
mesmo tempo que a presidente Dilma
Rousseff procedeu ao contingencia-
mento recorde de R$ 50 bilhões para
fazer "ajuste fiscal", a taxa Selic subiu
três vezes com a justificativa de que tal
medida era necessária para reduzir o
ritmo da atividade econômica, dimi-
nuir a demanda e controlar a inflação.

AS OPERAÇÕES DE MERCADO ABERTO

Desde a aprovação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), o Banco
Central ficou proibido de emitir títu-
los da dívida brasileira, o que é feito
exclusivamente pelo Tesouro Nacio-
nal. Na prática, essa proibição não
tem valor, pois o Tesouro emite títulos
e os entrega ao Banco Central, sem
qualquer contrapartida ou limite, pa-
ra que aquela autarquia exerça a polí-
tica monetária.

A justificativa para essa prática,
que dribla a LRF, é, mais uma vez, a ne-
cessidade de o Banco Central "enxu-
gar" o excesso de moeda em circula-

ção, tendo em vista que isso pode
provocar inflação.

O volume dessas operações de
mercado aberto já ultrapassa a cifra
dos R$ 500 bilhões, e estatísticas ofi-
ciais costumam não incluir esse valor
no saldo da dívida, com a justificativa
de que seriam títulos da dívida em po-
der do Banco Central. Isso não corres-
ponde à realidade, pois tais títulos são
entregues aos bancos em troca do "ex-
cesso de moeda" nacional ou estran-
geira e fazem parte dos compromissos
assumidos pela República.

Desde que o dólar começou a se
desvalorizar em todo o mundo, o volu-
me dessas operações de mercado
aberto passou a aumentar acelerada-
mente, pois os especuladores viram o
gatilho acionado pelo "Regime de Me-
tas de Inflação" como uma tremenda
oportunidade para trazer seus dólares
para o Brasil e trocá-los por títulos da
dívida pública brasileira, que pagam
os maiores juros do mundo, isentos de
qualquer tributo, podendo fugir do pa-
ís quando bem entenderem, engorda-
dos pela variação cambial.2

Como esse gatilho é acionado? O
Banco Central acompanha o volume
das reservas bancárias - principal-
mente depósitos e saldos de caixa -
dos bancos e das instituições financei-
ras instaladas no país. Se esse volume
supera determinado patamar, enten-
de-se que há excesso de moeda em cir-
culação que precisa ser enxugado a
fim de evitar o risco inflacionário. Para
diminuir esse excesso, o Banco Cen-
tral realiza as chamadas operações de
mercado aberto, entregando títulos da
dívida aos bancos e ficando com a mo-
eda excedente, que ultimamente pode
ser representada por montanhas diá-
rias de dólares que vêm para o país em
busca do negócio mais generoso do
mundo: troca de dólares por títulos da
dívida brasileira.

Por sua vez, o Banco Central fica
com os dólares e os destina às Reservas
Internacionais, que já superam US$
300 bilhões e não rendem quase nada
ao país, pois estão aplicadas em grande
parte em títulos da dívida norte-ameri-
cana, que pagam juros próximos de ze-
ro. Além disso, ainda temos de arcar
com os custos de senhoriagem.

Conforme citado anteriormente,
esse mecanismo tem sido um dos
principais responsáveis pelo enorme
prejuízo operacional do Banco Central
- R$ 147 bilhões em 2009 e R$ 50 bi-
lhões em 2010 -, que é repassado para
o Tesouro Nacional e pago com recur-
sos do orçamento que deixam de ser
destinados ao atendimento de neces-
sidades urgentes do povo brasileiro, ou
pago mediante a emissão de mais títu-
los da dívida pública.

Em resumo, para combater o risco
inflacionário, estamos "enxugando"
o excesso de moeda que evidente-

mente não decorre de superaqueci-
mento da atividade económica no
país, mas de movimento especulati-
vo que tem beneficiado escandalosa-
mente o setor financeiro nacional e
internacional, cujos lucros batem re-
cordes anuais e superam dezenas de
bilhões de dólares.

Com essas reflexões, verificamos a
necessidade urgente de rever a política
monetária vigente no país. Com o ró-
tulo de combater a inflação, estamos
garantindo os maiores lucros do mun-
do ao setor financeiro privado, por
meio da escandalosa transferência de
recursos públicos que fazem muita
falta no combate à infame miséria que
acomete mais de 100 milhões de brasi-
leiros. Estes nem sequer têm acesso a
saneamento básico, apesar de arca-
rem com pesada carga tributária em-
butida em todos os produtos de pri-
meira necessidade que conseguem
comprar com esmolas, Bolsa Família
ou pífios salários.

Alternativas para o efetivo comba-
te à inflação existem e são muito mais
eficientes: redução da taxa de juros;
controle e redução dos preços admi-
nistrados; reforma agrária para garan-
tir a produção de alimentos não sujei-
tos à variação internacional dos preços
de commodities; controle de capitais
para evitar o ingresso de capitais abu-
tres, meramente especulativos, e fu-
gas nocivas à economia real; adoção
de medidas tributárias apropriadas ao
controle de preços. Para que essas me-
didas sejam adotadas, é necessário en-
frentar o endividamento público, can-
cro que adoece nosso rico país e
impede o curso da Justiça. ©
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Dívida Pública na Câmara dos Deputados

(2009-2010).

1 Dados do IBGE sobre a inflação de janeiro a abril
de 2011 comprovam que 73% da inflação verifica-
da no período e medida pelo índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi causada
por problemas de oferta de alimentos ou por pre-
ços administrados pelo próprio governo. Na ex-
pressiva parcela de 73% está considerada a varia-
ção dos preços de alimentação, taxa de água e
esgoto, transporte público, combustíveis de veícu-
los, educação, plano de saúde, energia elétrica,
telefonia, serviço bancário. Interessante observar
que até mesmo o setor bancário - que mais se be-
neficia com a elevação da Selic, pois é aquele que
detém a maior parte dos títulos da dívida - promo-
veu a elevação de suas tarifas em 5,46% no perío-
do, número muito acima da média geral da inflação
estabelecida, de 3,23%. Tal fato denota a contradi-
ção entre o discurso e a prática do referido setor.

2 A variação cambial tem favorecido os investidores
e especuladores que trazem dólares para o Brasil
e convertem tais dólares em reais, aplicando-os na
Bolsa ou em títulos da dívida. Considerando que o
dólar tem se desvalorizado continuamente em rela-
ção ao real, decorrido algum tempo, quando resga-
tam suas aplicações e as reconvertem a uma taxa
de dólar mais baixo, obtêm um volume de dólares
bem maior.
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Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 4, n. 47, p. 6-8, jun. 2011.




