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Em meio à piora do cenário, decisão foi vista como ousada

Por Ana Conceição, Leila Souza Lima, Lucas Hirata e Juliana Machado

A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir a meta de inflação para 3,75% foi inesperada para uma parte dos economistas. No dia 20, levantamento feito pelo
Valor junto a 42 economistas mostrava que a maioria deles, 27, acreditava na manutenção em 4%, taxa estipulada para 2020. Dez previam redução, cinco não responderam.
Embora muitos vissem como positiva uma redução da meta conceitualmente, nos últimos dias começou a ganhar mais espaço a visão de que a deterioração do cenário não
permitiria esse movimento.

José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre-FGV e ex-diretor do Banco Central, que esperava 4%, avalia que diante do difícil quadro fiscal do país, e das
incertezas a respeito da política econômica a ser conduzida pelo próximo governo, o CMN foi "ousado".

Embora o estabelecimento da meta deva desconsiderar questões conjunturais, o momento atual é de turbulência ímpar. "Em 2017, o CMN tomou a decisão de ir além do que estava
previsto e estabeleceu a meta até 2020, de maneira que a decisão não fosse influenciada pela conjuntura. Mas estamos vivendo um momento excepcional, prestes a eleger um
governante por quatro anos, sem candidatos comprometidos com reformas. O BC reconhece [na ata do Copom] o aumento do risco de frustração de reformas, necessárias para ter
um ambiente compatível com metas mais baixas".

Para Senna, uma meta mais baixa coloca um custo para o próximo governo. Se forem aumentá-la, explicações terão que ser dadas à sociedade, afirma. "É impossível a médio e
longo prazos obter inflação baixa sem reforma fiscal. É uma jogada arriscada, por mais que seja bom perseguir uma meta mais baixa. Teria sido mais prudente mantê-la em 4%",
diz.

O ex-diretor do BC diz que embora seja importante separar o estabelecimento da meta de inflação de questões conjunturais, é preciso um mínimo de condições macroeconômicas
favoráveis para ter taxas de inflação mais baixas. "E o fiscal é um ingrediente indispensável para isso". Segundo Senna, é saudável buscar uma meta de 3%, em linha com a de
outros emergentes, mas nada nos obriga a caminhar para essa taxa de maneira linear. "A redução poderia ser retomada no ano que vem, na medida em que os próximos
governantes demonstrem apreço por políticas econômicas compatíveis com inflação mais baixa", diz.

Para o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, a redução não era a decisão mais esperada. "O que me estranha é que foi definida a meta para 2021, mais baixa,
em um momento de impasse político, mesmo sem saber como será a política econômica do próximo governo", diz o especialista. Padovani destaca que a redução de meta de
inflação, sob uma política econômica mais firme, ajuda a ancorar expectativas futuras. Só que, diante das incertezas à frente, existe a percepção de risco de que o alvo não será
cumprido desta vez. "Sou otimista sobre reformas no próximo governo, mas há um risco de que a meta não seja alcançada."



Para José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, a decisão do CMN ficou dentro das expectativas de corte estrutural do alvo, conforme se vê no restante
do mundo. "Era algo plenamente esperado, a meu ver, porque a atual diretoria segue ao pé da letra a regra, que é ir caminhando para uma inflação que seja convergente com os
demais países", disse.

Em termos de efeitos sobre os mercados de câmbio e juros, em especial, Gonçalves vê pouco ou nenhuma influência da mudança, porque trata-se somente de cenário-base
necessário para traçar a atuação da política monetária. Neste caso, as estimativas para a inflação tampouco se movem também, segundo ele.

"É uma meta para 2021, não para amanhã", afirma. "Eu acredito que quem ficar nervoso no mercado [com a decisão] vai acabar perdendo [dinheiro], porque, além de ser esperado,
o mais prudente como regime de metas é indicar um caminho coerente com outros países, inclusive emergentes."

O economista Aloísio Araújo, professor da EPGE-FGV, criticou o corte. "Meus modelos demonstram que, em países com fragilidade fiscal, não se deve baixar a meta de inflação.
Será necessário aumentar os juros, o câmbio sobe. Isso numa economia já fragilizada, em ambiente de desemprego. É uma decisão incompatível com a situação fiscal. O Brasil não
é como outros países em crescimento. No Chile, por exemplo, o BC tem domínio sobre a situação fiscal", disse Araújo.


