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Governo quer proibir aumento no
volume de comerciais de rádio e TV

T enho defendido que a infla-
ção é formada fundamental-
mente pelo fator externo e
que internamente pouco se

pode fazer para influenciá-la. É tese
polêmica, pois caso tenha fundamen-
to, pode tornar desnecessária a ação
do Copom como órgão encarregado
de controlá-la e o regime de meta de
inflação deixa de ter sentido.

Deixa principalmente de ter senti-
do a prática de Selic elevada, que tan-
to mal causou ao País no desperdício
com a gastança dos juros pagos pelo
governo federal e nos lucros aos espe-
culadores externos em operações de
carry trade (tomar dinheiro empres-
tado num país e aplicá-lo em outro
país com juro mais alto). Hoje em
8,5% a Selic, embora a mais baixa que
o País já teve, é ainda a terceira mais
alta do mundo. Haja anomalia!

1. Fator externo. O fundamento à
posição que defendo pode-se dar ob-
servando duas situações inflacioná-
rias ocorridas nos últimos cinco
anos. A primeira, mais recente, se
deu ao longo de 2011 e continua até
agora. A partir de setembro de 2010,
o preço das commodities começou a
subir sem parar até o início do último
quadrimestre do ano passado. Isso
levou a inflação dos últimos doze me-
ses a 7,3% em setembro de 2011.

Com a queda dos preços das com-
modities ocorrida a partir de então, a
inflação foi cedendo, terminando o
ano no topo da meta de inflação em
6,5%. Isso ocorreu apesar de todo o
esforço do governo para tentar evitar
que atingisse tal nível.

Vale destacar neste esforço a cria-
ção das medidas macroprudenciais,

que ajudaram a reduzir a expansão do
crédito e cinco elevações sucessivas da
Selic, que passou de 10,75% no início de
2011 até atingir 12,50% em julho de 2011.

A segunda situação abrange o perío-
do 2007 a 2011, observando 60 meses. O
gráfico ilustra a forte dependência da
inflação medida pelo IPCA dos últimos
doze meses, ao preço médio das com-

modities no mesmo período. Isso é devi-
do ao custo de insumos para a produ-
ção, que é fortemente influenciado pelo
preço das commodities.

Desde agosto do ano passado, o Ban-
co Central (BC) vem avaliando que o
que está influenciando a inflação no
País é o fator externo que está desinfla-
cionando os preços internacionais co-

mo consequência do avanço da crise na
Europa, a semi-estagnação na econo-
mia americana e a redução do ritmo de
crescimento da locomotiva China.

Essa conjuntura internacional deve
perdurar por alguns anos, segundo vá-
rias análises. Assim, a inflação brasileira
deverá tender a ficar abaixo da meta de
4,5% independentemente da Selic, que
poderá continuar caindo em ritmo mais
intenso até atingir o nível médio dos
países emergentes de 5%.

2. Fator interno. Além do fator exter-
no, os preços monitorados pelo gover-
no federal, estadual e municipal influen-
ciam bem menos a inflação e tem-se
mantido sempre abaixo do IPCA desde
2007. Isso significa que estão contri-
buindo para reduzir a inflação. Exem-
plo é o preço dos combustíveis da Petro-
brás , que se encontra congelado.

O elevado spread bancário torna inefi-
caz a Selic como instrumento para con-
trolar a inflação. A taxa de juro bancária
que influencia o consumo e, portanto, a
inflação, não guarda nenhuma relação
com a Selic, conforme estudo do pró-
prio BC. Assim, as reuniões do Copom
com a finalidade de definir a Selic, care-
cem de sentido.

3. Consequências. Se a inflação é con-
dicionada fundamentalmente pelo fa-
tor externo e este tem sido deflacioná-
rio, o governo pode se concentrar na
política de crescimento econômico,
que depende dos estímulos dados para
a ampliação da oferta na produção e da
demanda (consumo, investimento e
despesa do governo).

Outra consequência é deixar claro
que inexiste predominância da política
monetária sobre a política fiscal ou vice-
versa, mas sim, integração dessas políti-
cas com o objetivo de maximizar o cres-
cimento.

Em outras palavras, carece de sentido
a independência do Banco Central. A
responsabilidade última pelo desempe-
nho econômico do País compete à presi-
dente, que deve comandar sua equipe
econômica. É o que está fazendo Dilma
Rousseff.

Para o crescimento, o governo defi-
niu as metas até 2014 na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), que é
de 4,5% neste ano, 5,5% em 2013 e
6,0% em 2014.

A principal consequência da redu-
ção da Selic é o saneamento fiscal do
País com equilíbrio nas contas públi-
cas pela forte redução das despesas
com juros e no custo de carregamen-
to das reservas internacionais. Isso
permitirá criar novo impulso aos pro-
gramas sociais, deslanchar investi-
mentos maciços na infraestrutura e
propiciar desonerações fiscais de al-
to impacto na sociedade. Essa é uma
das principais mudanças na política
econômica do governo.

O Copom, como afirmei, deixa de
ter sentido para definir a Selic. Ela
poderia ser definida pelo mercado e
nesse sentido irá depender da neces-
sidade do governo federal para rolar
sua dívida mobiliária.

Como pode emitir moeda ou título
para isso, a queda da Selic será tanto
mais intensa e rápida quanto mais
preferência o governo der à emissão
monetária. Essa emissão se faz urgen-
te para depreciar o real e, com isso,
tender ao equilíbrio nas deficitárias
contas externas.

A depreciação do real irá devolver
parte importante da competitivida-
de das empresas sediadas no País,
que foi retirada pela política de restri-
ção da base monetária.

Essa base, como venho afirmando,
é a mais baixa entre os países emer-
gentes, e se for dobrada, irá atingir o
nível mínimo que opera a Argentina e
o México, ficando cinco vezes infe-
rior à da China.

Há no final das contas profunda in-
flexão na política econômica do go-
verno ao atacar de forma incisiva a
taxa de juro paga por ele (Selic) e a
cobrada pelos bancos.

O resultado é a folga fiscal que irá
desfrutar o País e a redução do freio
ao crescimento pela redução da taxa
de juro bancária. Se proceder essa
análise, pode ficar mais fácil fortale-
cer o País para se defender da crise i
em marcha e alcançar suas metas de
crescimento. A conferir.
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O Copom deixa de ter sentido
para definir a Selic. Ela poderia
ser definida pelo mercado
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Regulamentação vai
adotar técnica utilizada
nos EUA, e valerá para
canais abertos, e não
para TV por assinatura

Toda quinta 
no Estadão.

Saiba todos os segredos e dicas
de como beber e comer bem.

O Copom controla
a inflação?

● Lei do Decibel

Sem gritos. Comerciais de TV aberta e de rádios terão volume semelhante ao dos programas

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.
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� IPCA últimos 12 meses - período 2007 a 2011

INFLUÊNCIA EXTERNA SOBRE A INFLAÇÃO
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O governo finalmente tentará
proibir as emissoras de rádio e
TV de aumentar deliberadamen-
te o volume das propagandas
nos intervalos da programação.
Desde 2001 já existe uma lei com
essa determinação, mas a regula-
mentação com os critérios para
medição e fiscalização sonora
dessas transmissões só deve sair
em julho. A medida, porém, só
vale para os canais abertos e não
enquadrará a TV por assinatura.

Segundo a proposta do Minis-
tério das Comunicações que es-
tá em consulta pública, a diferen-
ça máxima de som tolerada en-
tre a programação normal e os
comerciais será de 1 decibel
(dB), variação praticamente im-
perceptível ao ouvido humano.

“A regulamentação ocorrerá
apenas em relação aos interva-
los de propaganda. Nada impedi-
rá a mudança de volume durante

filmes e outros programas”, es-
clarece o secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica do
ministério, Genildo Lins.

Apesar de a medida barrar es-
sa estratégia das companhias pa-
ra prender a atenção dos teles-
pectadores e ouvintes, Lins ava-
lia que a área comercial das emis-
soras de TV e rádio não deve ser
afetada. “Não há nenhum impe-
dimento à veiculação de comer-
ciais, mas as agências de publici-
dade precisarão buscar outros
métodos para atrair a audiência.
Como os comerciais brasileiros
em geral são muito bons, isso

não será difícil”, acrescenta.
Segundo o secretário, a regula-

mentação demorou mais de uma
década pois não existiam meios
técnicos confiáveis para medir
as variações de volume em rádio
e TV. Mas desde o ano passado a
agência reguladora do setor nos
EUA implementou uma metodo-
logia para esse aferimento.

Pela proposta brasileira, as me-
dições, realizadas pelo ministé-
rio e pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), se-
riam feitas seis vezes a cada 24
horas. Embora o primeiro ano de
vigência da regulamentação no
Brasil sirva para adaptação e tes-
tes com essa metodologia, Lins
garante que as empresas pode-
rão ser punidas a partir da entra-
da em vigor das regras, em julho.
“Quem desobedecer à norma po-
derá ter o sinal de transmissão
suspenso por até 30 dias”, alerta.

Já o diretor-geral da Associa-
ção Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert), Luis
Roberto Antonik, afirma que vai
pedir ao ministério que a regula-
mentação atinja apenas as trans-
missões digitais. Segundo ele, o
modelo americano não é sufi-
cientemente confiável para a me-
dição nos sinais analógicos.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Companhia Aberta de Capital Autorizado
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COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), com o intuito de manter o mercado devidamente 
informado e em razão das recentes notícias veiculadas na mídia, esclarece que sua subsidiária 
Via Varejo S.A. (“Via Varejo”) é uma empresa independente, com administração própria, estrutura de 
capital sólida e no caminho de seu crescimento.

São Paulo, 1º de junho de 2012

Vítor Fagá de Almeida
Diretor de Relações com Investidores

GENILDO LINS
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
“A regulamentação ocorrerá
apenas em relação aos
intervalos de propaganda. Nada
impedirá a mudança de volume
em filmes e outros programas.”

“Quem desobedecer à norma
poderá ter o sinal de transmissão
suspenso por até 30 dias.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B11.




