
Firmeza 
 
O Banco Central está determinado a derrubar a inflação e não terá constrangimento em usar, 
outra vez, os instrumentos de política monetária, afirma o diretor de Política Econômica, Ilan 
Goldfajn. Está claro que os juros básicos — que saltaram de 18% para 26,5% ao ano em quatro 
meses — se necessário, podem voltar a subir, apesar do custo altíssimo para a atividade 
econômica.  
 
Goldfajn resumiu em duas palavras o lema do BC para enfrentar o inimigo número um da 
sociedade brasileira: firmeza e serenidade. Significa dizer que a política monetária sofrerá o 
aperto que for necessário para fazer a inflação convergir para a meta de 8,5% em 2003. Mas 
também que não haverá atitudes precipitadas, justamente para que o preço da estabilidade não 
vá muito além da conta.  
 
— É importante notar que a política monetária está inserida num contexto mais amplo, do qual 
fazem parte outras ações de política econômica do governo e a participação da sociedade. Falo, 
por exemplo, de apoio às reformas e de compreensão sobre o aumento dos juros. Mas nunca 
houve nem haverá constrangimento em usar a política monetária, porque queremos combater a 
inflação — disse.  
 
Foi um recado tanto aos que reivindicam um choque de juros de grandes proporções para pôr fim 
à escalada dos preços, quanto aos que enxergaram um vazio no saco de maldades do BC. A 
última ata do Copom trouxe um trecho surpreendente, no qual o Banco Central convocava ações 
de política econômica do governo e reação da sociedade contra a alta dos preços. O diretor frisou 
que as contribuições mencionadas são apenas para reduzir os custos do combate à inflação.  
 
— Nossa ênfase é clara e os resultados estão aparecendo. Todos os componentes da demanda 
estão caindo: produção industrial, vendas do comércio, nível de crédito. Os preços livres estão em 
queda, mas os administrados subiram em janeiro — afirmou.  
 
Como o ritmo de queda foi mais lento do que o BC gostaria, a política monetária foi reforçada — 
via aumento da Selic em um ponto percentual e do compulsório sobre depósitos a prazo de 45% 
para 60% — na semana passada. É correto supor, portanto, que, se o ritmo fosse o esperado, a 
Selic não teria se mexido na segunda reunião do Copom da era Lula.  
 
Com os preços livres (caso dos alimentos) em queda, o BC se preocupa agora com os 
administrados. São as tarifas indexadas aos IGPs (caso da energia elétrica e da telefonia) ou ao 
dólar e à cotação internacional do petróleo (caso dos combustíveis). Se a inflação cair fortemente 
nos próximos meses, será possível conter a inércia inflacionária, fenômeno que realimenta as 
remarcações mês a mês.  
 
— O Brasil fez um ajuste muito forte nas contas externas em 2002. Mas essa correção se deu via 
mudança de preços relativos e não pela queda real no nível de atividade. Se o dólar sobe demais, 
a tendência normal é haver repasses, porque todos os setores da economia têm algum 
componente, mínimo que seja, dolarizado. A política monetária está atuando para conter esses 
impactos secundários. Sabemos que o preço é alto, mas seremos firmes, porque inflaç ão 
descontrolada é ainda pior.  
 
Palavra do BC.  
Quem aplicou na bolsa há cinco anos apostando no longo prazo se deu mal. Desde fevereiro de 
1998, o Ibovespa acumula queda de 5,3%. Já o CDI rendeu, pelo menos, 20% ao ano.  
 
A quem interessar possa 
É de altíssima qualidade o livro “Desigualdades raciais no Brasil — Um balanço das ações 
governamentais”, das pesquisadoras Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin, do Ipea. Além de 



apresentar um panorama histórico das ações públicas relacionadas à questão racial (inclusive com 
textos de leis) e os números do abismo educacional e salarial entre negros e brancos, o livro 
contém um CD com um banco de dados sobre o tema no período 1992-2001.  
 
JOHN WELCH, diretor para América Latina do West LB, conta que, apesar de ter deixado a 
Argentina (onde agora tem apenas um escritório), a Venezuela e a Colômbia — no Brasil, a 
posição se mantém expressiva. “Os planos no país continuam firmes”, diz.  
 
A AMBEV está fazendo com o guaraná Antarctica, na Espanha, a promoção “Venha ao País do 
Carnaval”. O prêmio principal são três viagens com acompanhante para o Brasil. Com a 
campanha, a venda do refrigerante cresceu 10% em janeiro, quando o normal é cair 50% por 
causa do rigoroso inverno europeu.  
 
LIVROS, CDs e DVDs de autores brasileiros ganharão estande na maior Fnac de Paris durante o 5 
Festival do Cinema Brasileiro da cidade, em fins de março. A vitrine é boa: a loja recebe 30 mil 
clientes por dia.  
 
OS MINISTÉRIOS das Telecomunicações e de Combate à Fome lançam hoje o 0800 unificado do 
programa Fome Zero. É resultado de uma parceria com as empresas de telefonia fixa: Brasil 
Telecom, Telemar, Telefônica e Embratel. As celulares ficaram de fora e, nos corredores de 
Brasília, viraram piada pela adesão ao programa Grana Zero. 
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