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Meta para inflação gera desconfiança; veja repercussão

Por Leila Souza Lima, Ana Conceição e Lucas Hirata

SÃO PAULO  -  (Atualizada às 20h12) A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de fixar a meta de inflação em 3,75% para 2021 – com intervalo de tolerância de 1,50
ponto percentual para mais ou para menos – não agradou ao economista Aloísio Araújo, professor da FGV/EPGE. “Fui contra na outra ocasião, quando caiu de 4,5% para 4%, e sou
contra agora”, disse ele ao Valor.

“Meus modelos demonstram que, em países com fragilidade fiscal, não se deve baixar a meta de inflação”, afirmou o economista. “Cheguei a publicar um artigo sobre o tema que foi
apresentado na FGV, no aniversário de 70 anos da Revista Brasileira de Economia.”

Ele alertou para possíveis choques que podem ameaçar o cumprimento de uma meta mais baixa. “Podem ocorrer devido às incertezas em relação às eleições, quanto ao próximo
governante e às políticas que serão adotadas”, ressaltou Araújo, acrescentando que está surpreso e tinha esperanças em que o Banco Central deixasse a meta em 4%.

“Agora será necessário aumentar os juros, o câmbio sobe. E isso tudo numa economia já fragilizada em ambiente de desemprego. É uma decisão incompatível com a situação fiscal.
O Brasil não é como os outros países em crescimento. No Chile, por exemplo, o BC tem domínio sobre a situação fiscal”, analisou o economista da FGV/EPGE.

Para o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, a redução da meta 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”, acrescenta.

“Sou a favor da redução da meta de inflação, mas estamos há um ano sem avanços relevantes na política fiscal e existem dúvidas sobre a continuidade da política responsável e a
capacidade de se aprovar reformas”, diz. “Em tese, esses fatores podem gerar dúvidas se a meta de inflação é factível”, diz.

A meta de inflação mais baixa, na avaliação de Padovani, traz uma pressão apenas “pequena” para que o próximo governo siga com as políticas de ajuste e atue para ancorar
expectativas. “Os desafios são tão grandes no próximo governo que isso se torna algo secundário, os ajustes tem de ser feitos não pela meta mas por outros motivos”, aponta.
Inclusive, a meta de inflação não deveria ser definida, acrescenta, para incentivar essas políticas - ou criar travas para a próxima administração, como se ouve no mercado
financeiro - mas deveria ser resultado do processo de reformas, que ainda não aconteceram.



Ainda assim, Padovani não espera grande reação no mercado a partir do anúncio do CMN. “Eu acho que não é prioridade na pauta do mercado, tem outras preocupações na frente
(...) tem o cenário internacional mais desafiador para emergentes, a questão de curto prazo da política monetária por causa do dólar mais forte, e a própria eleição de 2018”, diz. “A
agenda do mercado é extensa e (a meta de inflação) não deve entrar numa aposta muito clara.”

Para José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre-FGV e ex-diretor do Banco Central, diante do difícil quadro fiscal do país e das incertezas a respeito da
política econômica do próximo governo, o CMN foi “ousado” ao reduzir a meta.

Embora o estabelecimento da meta deva desconsiderar questões conjunturais, o momento atual é de uma turbulência excepcional. “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 próprio BC reconhece o aumento do risco de frustração de reformas, necessárias para ter
um ambiente compatível com metas mais baixas”, afirma.

Para Senna, uma meta mais baixa coloca um custo para os próximos governantes. Se forem aumentar a meta eles terão que explicar para a sociedade, afirma. “É impossível a médio
e longo prazo 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, ainda, 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”.

Para ele, 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.

Reformas

Para o economista Helcio Takeda, da Pezco Economics, a meta é consonante com as expectativas do mercado. “Os economistas mais prudentes estavam olhando os números com
muito cuidado e já esperavam 3,75%”, disse Takeda ao Valor.

Segundo ele, o sucesso dessa meta está atrelado à agenda de reformas e faz sentido em uma economia em aceleração. “Vimos a inflação perdendo força, sim, mas num cenário de
ociosidade elevada”, afirmou.

O economista ponderou que as apostas em 4% consideravam o panorama de incerteza política: “O ambiente econômico vinha se deteriorando bastante de março para cá e tem o
fator eleições. Por isso, achávamos que o CMN seria mais cauteloso”.

Para ele, no entanto, uma meta baixa estabelece restrições para quem assumir o país nos próximos anos, inibindo o que chama de “voluntarismos” na economia.

Estrututral

Para operador Matheus Gallina, da Quantitas, a redução da meta já era algo esperado por parte do mercado. Ele reconhece que a turbulência recente nos ativos locais afetou as
expectativas de alguns agentes, elevando dúvidas sobre essa possibilidade. Ainda assim, a decisão do CMN segue no caminho de baixar os alvos de forma mais estrutural, com
menor influência de questões de curto prazo.



Para os mercados de renda fixa, a decisão pode ajudar a reduzir a inflação precificada em títulos públicos ou derivativos. “Pode reduzir um pouco a inflação implícita”, diz o
especialista.

De acordo com alguns cálculos no mercado, a inflação precificada na NTN-B para maio de 2021 estava em cerca de 4,6%, enquanto no papel para agosto de 2022 girava em torno
de 4,8%.

“A grande incógnita é o comportamento das estimativas no Focus e nos próximos Relatórios de Inflação (RTI) para esses horizontes mais longos”, diz Gallina. A dúvida é se as
projeções ficarão alinhadas à nova meta para 2021 ou se permanecerá acima disso, talvez em 4% que é a meta de 2020.

Para o mercado de juros futuros, o impacto acaba sendo indireto, na avaliação do profissional. “É uma medida positiva, de longo prazo, que tem uma direção mais ortodoxa”,
aponta. Isso é algo que o mercado espera da política econômica. “Pode ser que (a decisão) reduza os prêmios de curva nominal - acompanhando a queda da inflação implícita - e a
parte longa da curva tenha uma desinclinação.”


