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Apresentação

A taxa de juros, um dos componentes da política monetária, é 
elemento fundamental para a determinação da trajetória da in-
flação, do crescimento, do emprego, e da geração e distribuição 

da renda. A importância dessa variável é ainda maior em um ambiente 
de estabilidade de preços. No Brasil, a legislação básica que regula o 
sistema financeiro data de 1964 (Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, com “status de Lei Complementar”) e não assegura a autonomia 
do Banco Central. Contudo, essa entidade do Poder Executivo já fun-
ciona, na prática, há mais de dez anos, com autonomia.

Tem sido recorrente, nos meios de comunicação e em várias ins-
tâncias da sociedade, principalmente no âmbito de entidades de 
classe e no meio acadêmico, o debate sobre a forma mais adequada 
de organização da autoridade monetária, suas atribuições e, princi-
palmente, o impacto das políticas monetárias sobre o desempenho 
da economia. Dessa forma, é sempre relevante debater o tema pro-
posto neste Seminário.

Nesse sentido, em 5 de dezembro de 2007, a CFT aprovou o 
Requerimento nº 109/07, do Deputado Arnaldo Madeira, para re-
alização deste Seminário, a fim de debater o modelo institucional 
brasileiro (Conselho Monetário Nacional – CMN,  Banco Central 
do Brasil – BACEN e Comitê de Política Monetária – COPOM), res-
ponsável pela formulação e implementação da política monetária e 
determinação da taxa de juros da economia.

Deputado PEDRO EUGÊNIO
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
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Requerimento nº 109/07
(do Sr. Arnaldo Madeira)

Requer a realização de Seminário  para 
debater o modelo institucional res-
ponsável pela formulação da política 
monetária e determinação da taxa de 
juros da economia brasileira.  

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência seja sub-
metida aos membros desta Comissão de Finanças e Tributação 
proposta para a  realização de Seminário com membros do go-
verno, da academia e personalidades de notório saber, para de-
bater o modelo institucional brasileiro – Conselho Monetário 
Nacional – CMN,  Banco Central do Brasil – BACEN e Comitê de 
Política Monetária – COPOM, responsável pela formulação e im-
plementação da política monetária  e determinação da taxa de 
juros da economia. Deverão ser abordados aspectos tais como: 
modelos internacionais comparados – particularmente dos Ban-
cos Centrais dos membros do Mercosul e dos demais países da 
América do Sul; dos Estados Unidos da América; da Inglaterra; 
dos países europeus; China; Japão e, eventualmente, algum ou-
tro país de interesse para os participantes do Seminário; transpa-
rência das informações e dos processos decisórios, e modelos de 
independência dos bancos centrais. 

JUSTIFICAÇÃO

A taxa de juros, um dos componentes da política monetária, 
é elemento fundamental para a  determinação da trajetória da 
inflação, do crescimento, do emprego, e da geração e distribui-
ção da renda. A importância dessa variável é ainda maior em um 
ambiente de estabilidade de preços. No Brasil, a legislação básica 
que regula o sistema financeiro data de 1964 (Lei n° 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, com “status de Lei Complementar”) e não 
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assegura a autonomia do Banco Central. Contudo, essa entidade 
do Poder Executivo já funciona, na prática, há mais de dez anos, 
com autonomia. No último dia 28, esta Comissão  de Finanças 
e Tributação procedeu a um profícuo debate,  tendo como mo-
tivação a apreciação do Projeto de Lei Complementar – PLP n° 
41, de 2007, de autoria do Deputado Fernando Coruja. O PLP  
prevê que as decisões colegiadas no âmbito administrativo do 
Banco Central do Brasil adotarão o voto aberto e devidamente 
fundamentado. O autor argumenta que não há transparência no 
processo decisório para a definição da taxa de juros. “Ficamos, 
ao fim e ao cabo, sem saber os pressupostos em que se basearam 
os senhores diretores do BACEN para a adoção desta ou daque-
la providência, pressupostos que, devidamente evidenciados e 
justificados poderão, até mesmo, voto a voto, resguardadas as 
responsabilidades, mostrar que, como quase sempre ocorre, as 
decisões não têm sido unânimes, sem que se possa entender que 
razões determinaram este ou aquele posicionamento.” Durante a 
reunião, os parlamentares presentes manifestaram a conveniên-
cia de ampliar a discussão.  Tive então a oportunidade de sugerir 
a realização de um Seminário a ser promovido por esta CFT, para 
debater o tema com membros do governo, acadêmicos e espe-
cialistas com notório saber. O parlamento não pode ficar ausente 
ou distante do debate de questões que envolvem a definição de 
variáveis que afetam a vida da população do país, a transparên-
cia do processo decisório do COPOM, a  independência do Ban-
co Central do Brasil, e modelos internacionais comparados, e a 
realização do Seminário foi acatada com grande receptividade 
pelos parlamentares presentes, que se propuseram ser co-auto-
res do presente requerimento. Permito-me sugerir a participação 
dos Diretores de Política Monetária e de de Política Econômica 
do Banco  Central, do Secretário de Política Econômica do Mi-
nistério da Fazenda, da Secretária de Orçamento Federal, além de 
acadêmicos e outros estudiosos do assunto. 

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2007.

Deputado Arnaldo Madeira
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Política Monetária – Modelos 
de Organização Institucional 
e Determinação da Taxa de 
Juros: o Caso do Brasil
Data: 

12/06/08 

Hora: 14h
Local: Plenário nº 4 do Anexo II da Câmara dos Deputados

Expositores:

1. Sr. Alexandre Antonio Tombini, Diretor de Normas e Or-
ganização do Sistema Financeiro do Banco Central do Bra-
sil, representando o Sr. Henrique Meirelles, Presidente;

2. Sr. Armínio Fraga, economista e ex-Presidente do Banco 
Central do Brasil

Armínio Fraga, Deputados Arnaldo Madeira e Pedro Eugênio, e Alexandre 
Antonio Tombini.

Foto: Gilberto Nascimento – SEFOT/SECOM
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Seminário

A seguir, apresenta-se a gravação transcrita do Seminário, elabo-
rada pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (DETAQ), 
na qual estão incluídas as exposições dos convidados e o debate dos 
parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Declaro aberto 
o Seminário Política monetária: modelos de organização Institucio-
nal e determinação da taxa de juros. O caso do Brasil. 

Este seminário, que resulta da aprovação do Requerimento nº 
109, de 2007, de autoria do Deputado Arnaldo Madeira, tem o ob-
jetivo de debater o modelo institucional brasileiro responsável pela 
formulação e implementação da política monetária e determinação 
da taxa de juros e metas de inflação.

Convido para compor a Mesa o Sr. Alexandre Antonio Tombini, 
Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco 
Central do Brasil, representando o Sr. Henrique Meirelles, Presiden-
te; o Sr. Armínio Fraga, economista e ex-Presidente do Banco Cen-
tral do Brasil, e o Deputado Arnaldo Madeira, autor do requerimen-
to de realização deste evento.

Esclareço aos ilustres convidados e aos Srs. Parlamentares que 
este evento está sendo gravado para posterior transcrição e, por 
isso, solicito que falem ao microfone sempre que realizarem suas 
intervenções.

Para melhor condução dos trabalhos, informo que, para sua apre-
sentação, os expositores terão até 20 minutos, prorrogáveis a juízo 
da Comissão, não podendo ser aparteados nesse período. Somente 
após a exposição dos convidados, passaremos ao debate. O autor do 
requerimento terá 10 minutos para interpelação. Os inscritos para 
interpelarem os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o 
assunto da exposição e, para tanto, disporão do prazo de 3 minu-
tos, tendo os interpelados igual tempo para responder, facultadas a 
réplica e a tréplica pelo mesmo tempo. 
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Serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios de prefe-
rência: autor do requerimento, Deputados membros da Comissão. 
demais Parlamentares e participantes do seminário. No caso de par-
ticipantes inscritos, só serão aceitas interpelações por escrito e não 
serão permitidas as réplicas e as tréplicas.

Vamos, então, passar a palavra ao primeiro expositor, Sr. Ale-
xandre Antonio Tombini, mas não sem antes realizar um pequeno 
comentário acerca da oportunidade e da relevância da iniciativa do 
Deputado Arnaldo Madeira. 

Esta Comissão sempre se caracterizou e se caracteriza por sua ca-
pacidade de abordar questões importantes, principalmente as que 
dizem respeito ao Sistema Financeiro Nacional, às políticas macro-
econômicas, ao sistema bancário, enfim, às questões financeiras e 
tributárias, e sempre de forma técnica, gerando contribuições im-
portantes que pairam acima das disputas políticas, que muitas vezes 
marcam o debate nesta Casa. 

Portanto, quando o Deputado Arnaldo Madeira fez a proposição, 
nós nos reunimos para discutir o assunto. Tínhamos essa preocu-
pação de proporcionar um debate construtivo, com a presença de 
Diretor do Banco Central, profundo conhecedor da matéria, e do Sr. 
Armínio Fraga, ex-Presidente do Banco Central, com toda a expe-
riência acumulada sobre o assunto. E estávamos certos de que essa 
iniciativa iria realmente contribuir muito para acrescentarmos mais 
um elemento importante nesse tipo de construção, em que procu-
ramos levantar informações e  proporcionar a esta Casa, em parti-
cular a esta Comissão os instrumentos e as informações necessárias 
para atuarmos de forma mais proativa e eficiente na elaboração de 
políticas públicas adequadas ao desenvolvimento do País, atenden-
do ao interesse desta Nação.

Dito isso, mais uma vez, agradeço ao Deputado Arnaldo Madeira 
a iniciativa e passo a palavra ao Sr. Alexandre Antônio Tombini.

O SR. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI – Sr. Presidente, Depu-
tado Pedro Eugênio, Deputado Arnaldo Madeira, colega Armínio 
Fraga, é sempre uma satisfação vir a esta Casa prestar esclarecimen-
tos e, neste caso, para participar de debate de grande importância 
para o entendimento do processo de formulação da política macro-
econômica, em particular, da política monetária. 
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É uma ocasião especial estar aqui dividindo a Mesa de debates 
com o ex-Presidente Armínio, com quem tive o privilégio de tra-
balhar na implantação do sistema de metas de inflação no Brasil. E 
muito do que vou falar aqui, em grande parte, é fruto do trabalho 
também do Presidente Armínio, desde os idos de 1999.

Vou procurar ser breve nesta apresentação, que terá a seguinte 
estrutura: primeiro, vou falar um pouco da importância do controle 
da inflação; em seguida, das alternativas de regimes monetários e 
do atual arcabouço de política monetária no Brasil, mais especifi-
camente do regime de metas de inflação; das metas de inflação, 
olhando para a experiência internacional; do regime de metas para 
inflação no Brasil, como foi constituído lá atrás, como vem sendo 
conduzido; em seguida, falarei de questão mais operacional, mais 
institucional, que é o processo decisório; as características de trans-
parência que marcam o sistema de metas de inflação no Brasil, e, 
por último, procurarei falar brevemente de alguns resultados já al-
cançados nesse processo.

(Segue-se exibição de imagens.)
Controle da inflação. (Ver págs. 91 e 92)
A inflação, como todos sabemos – este é um conceito muito caro 

para a sociedade brasileira –, é uma precondição para o crescimento 
sustentável da economia. Quer dizer, sem inflação sob controle, não 
há previsibilidade, não é possível planejar ações de médio e longo 
prazos, tanto ações do ponto de vista das decisões de consumo das 
famílias, da sociedade, quanto também das decisões de investimen-
to por parte das empresas, das entidades. A inflação impõe custos 
assimétricos. Eles batem mais fortemente naqueles grupos menos 
protegidos, os que têm menos condições de se proteger dos efeitos 
deletérios da inflação. Como sabemos, a inflação conduz, em linhas 
gerais, a um processo de piora na distribuição de renda de um país. 
O Brasil ainda apresenta uma experiência relativamente curta de 
inflação reduzida, de inflação estável. 

Inflação e distribuição de renda.
Dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 

– PNAD atestam a importância do controle da inflação na economia 
brasileira para a melhoria da distribuição de renda. Desde 1995, num 
período já de estabilização maior da economia brasileira, houve ape-
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nas um ano em que a parcela de renda dos 50% mais pobres da po-
pulação não registrou elevação. E esse ano foi caracterizado por forte 
aceleração inflacionária. Isso corrobora a idéia de que inflação sob 
controle, reduzida, estável é de fato importante para manter e me-
lhorar o perfil de distribuição de renda na economia. (Ver pág.93)

Temos sempre aquela dicotomia, aquela idéia de que o controle 
da inflação é compatível com o crescimento. Vimos na história das 
economias modernas e na história recente do País que esses 2 obje-
tivos são compatíveis. Vimos a inflação sendo estabilizada, reduzi-
da, ao mesmo tempo em que a economia brasileira crescia a médias 
mais elevadas do que no passado, quando não havia tanto controle 
do processo inflacionário. (Ver pág. 94)

Em relação às alternativas de regimes monetários, nos últimos 15 a 
20 anos foram experimentados vários regimes. Em particular, ressalto 
o controle da taxa de câmbio e as metas para agregados monetários. 
(Ver págs. 95 e 96)

Em relação ao controle da taxa de câmbio, ele foi utilizado diver-
sas vezes no País, culminando, em geral, em crises no balanço de 
pagamentos. Outros exemplos de crises recentes estão até em países 
de economias maduras, como no caso do Reino Unido, em 1992. 
Temos também vários outros casos no Sudeste Asiático, México, Ar-
gentina e Brasil, em várias ocasiões. (Ver pág. 97)

Voltando à questão do controle da taxa de câmbio, nesse tipo de 
regime, em que há, em geral, uma regra dura em relação à evolu-
ção, por exemplo, da taxa de câmbio nominal de uma economia. 
Esse regime de política monetária, do ponto de vista de entregar o 
resultado da estabilidade monetária – ou seja, inflação baixa sob 
controle –, tende a sobrecarregar um instrumento de política mo-
netária, a taxa de juros. 

A taxa de juros, como nós sabemos, nesse tipo de regime, tem 
de ser compatível com uma posição do balanço de pagamentos, 
com uma evolução do balanço de pagamentos. E, por meio do atin-
gimento da meta de evolução da taxa de câmbio nominal, acaba 
entregando o resultado de política monetária. 

Então, nesse regime, a taxa de juros toma conta do balanço 
de pagamentos. E o balanço de pagamentos é compatível com 
aquela trajetória de câmbio, que, em última instância, entregaria 
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o resultado de estabilidade monetária. É um regime que tende a 
sobrecarregar a taxa de juros, que, apenas indiretamente, afeta a 
estabilidade monetária interna.

Quanto às metas quantitativas, creio que há várias razões mos-
trando por que esse tipo de regime não vem sendo mais adotado 
pelos Bancos Centrais como regime de política monetária. 

Em particular, creio que, na realidade, os Bancos Centrais não aban-
donaram os regimes de metas quantitativas de agregados monetários. 
Foram os agregados monetários que, de certa forma, abandonaram os 
Bancos Centrais. Por quê? Porque há uma tendência marcada em re-
lação à demanda por moeda, que é uma variável econômica bastante 
instável. Ela depende do grau de inovação financeira na economia, 
depende do grau de confiança dos consumidores, em termos de man-
ter dinheiro, demandar dinheiro. Então, esse tipo de controle pode... 
(Ver pág. 98)

O que se faz nesse tipo de regime? O Banco Central define, a prio-
ri, uma evolução, um crescimento para algum agregado monetário 
– M1, M2, base monetária –, ao longo de um período a frente. 

Essa meta de base monetária ou de agregado monetário pode 
ser muito frouxa, caso haja, por exemplo, perda de confiança na 
economia e a demanda por moeda caia, ou seja, a velocidade de 
circulação do dinheiro por um mesmo volume de dinheiro meta. Se 
a velocidade de circulação do dinheiro aumenta muito, essa meta 
inicial é frouxa, no sentido de que o mesmo volume de dinheiro 
girando mais rapidamente na economia pode gerar uma inflação 
muito maior do que se supunha inicialmente. Como a demanda 
por moeda é instável, então ela tende a não entregar o resultado, 
do ponto de vista de estabilidade monetária. Mas, sem dúvida, é 
uma regra dura, porque define um crescimento para um agregado 
monetário, independentemente das condições econômicas.

Na busca de alternativas para ancorar a política monetária – os 
preços ancorados nas variáveis nominais da economia –, nestes úl-
timos 15 anos também vêm crescendo a importância e a adoção do 
regime de metas de inflação. Isso tem proporcionado a economias 
maduras manterem níveis de inflação baixa e estável, por um lado. 
E para economias emergentes também funcionou em vários casos, 
também no caso do Brasil, para reancorar as expectativas e para 
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desinflacionar a economia após um período de maior desequilíbrio 
monetário. (Ver pág. 99)

Em relação ao regime de metas de inflação, descrito brevemente, 
o Banco Central compromete-se a atuar para garantir que a inflação 
convirja para a meta preestabelecida. Essa meta deve ser, no caso 
brasileiro e em vários casos, preanunciada. É um valor quantitativo. 
O principal instrumento de controle é a taxa de juros básica, que a 
autoridade monetária, o Banco Central, influencia. Essa taxa acaba 
influenciando as taxas de mercado e impactando a economia, com 
vistas a entregar a meta de inflação preestabelecida. 

O regime, na sua grande parte, nas experiências internacionais, 
é prospectivo. Você tem de olhar para a frente. Ou seja, a política 
monetária busca prevenir a efetivação e a consolidação de pressões 
inflacionárias. Isso se dá dessa forma porque, de fato, o mecanismo 
de transmissão da política monetária opera numa economia com de-
fasagens. Então, a reação deve ser preventiva, olhando-se para a fren-
te, para que o instrumento de política monetária afete a economia 
e esta convirja para as metas preestabelecidas para o Banco Central.  
(Ver pág. 101)

O regime de metas de inflação, uma das vantagens, atua como 
âncora das expectativas de inflação. 

Aqui, fazendo um paralelo com o que eu acabei de falar em re-
lação ao controle do câmbio ou da evolução da taxa de câmbio no-
minal, nesse caso, esse regime combinado com o câmbio flutuante, 
você deixa o câmbio ajustando, tomando conta do equilíbrio ex-
terno, do balanço de pagamentos e focaliza a ação do instrumento 
de política monetária, da taxa de juros de curto prazo, para o atin-
gimento do objetivo interno, qual seja, de estabilidade, de atingi-
mento das metas de inflação. 

Então, a partir do momento em que há essa divisão – quer dizer, 
o câmbio amortece os choques externos, positivos ou negativos –, 
esse regime tende a desonerar a taxa de juros. Pelo menos nós vi-
mos isso na experiência brasileira. Em relação ao regime anterior, 
nós temos tanto taxas de juros nominais como reais em outro pata-
mar do que se experimentava naquele tempo.

É um regime transparente, de mais fácil entendimento pela socie-
dade. Quer dizer, qualquer indivíduo pode entender qual é o objetivo 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

22
Política Monetária – Modelos de Organização Institucional e Determinação da Taxa de Juros: o Caso do Brasil

que está sendo perseguido pela autoridade monetária. Tem um ob-
jetivo numérico, uma inflação – no caso brasileiro, um índice cheio. 
Então, é de fácil entendimento, diferentemente daqueles outros regi-
mes alternativos, em que se estabelece uma taxa de crescimento para 
M1. Quer dizer, a sociedade não entende exatamente a vinculação 
disso com o que importa lá na frente, que é a meta de inflação.

Como eu disse, ele pode ajudar a assegurar a manutenção da 
estabilidade monetária, como tem sido no caso das experiências de 
países com economias mais maduras, e pode favorecer o processo 
de desinflação, como tem ocorrido em alguns casos – por exemplo, 
no caso do Brasil, do Chile, da Colômbia, de Israel e da República 
Tcheca. E oferece flexibilidade ao Banco Central para responder a 
eventos inesperados, no sentido de que se tenha a meta de inflação. 
Mas a forma como se ajustam os instrumentos não é definida por 
uma regra dura, a priori, como no caso de uma trajetória de câmbio 
nominal preestabelecida, uma trajetória de agregados monetários. 
(Ver pág. 102)

Precondição para eficácia, no nosso entendimento, é a definição 
de um anúncio claro da meta de inflação, uma meta quantitativa, 
uma meta crível. Ou seja, a sociedade deve entender que o Banco 
Central, que está imbuído do desejo de usar seus instrumentos para 
atingir o objetivo, tem capacidade de fazê-lo.

Sobre regime de câmbio flutuante já falei.
O desenvolvimento de capacidade técnica para elaboração de 

modelos de previsão é muito importante. Quer dizer, houve uma 
ganho qualitativo no nosso caso, em relação ao preparo da institui-
ção Banco Central para lidar com os assuntos macroeconômicos, 
porque, como foi dito, é um regime que pressupõe o ajuste dos 
instrumentos. 

O ajuste do instrumento básico política monetária, hoje, para 
atingir um objetivo à frente, é prospectivo. Então, é importante que 
se tenha a capacidade de avaliar com a maior precisão possível as 
projeções de inflação.

Deve haver comunicação eficaz, compromisso com a transpa-
rência, justamente porque toda a sociedade entende qual o objetivo 
– no caso, o uso dos instrumentos. É aí que existe a flexibilidade. O 
Banco Central deve racionalizar, deve esclarecer por que está ado-
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tando essa medida e como essa medida se compatibiliza com aquela 
meta que é conhecida de todos. 

Uma condução consistente ao longo do tempo pressupõe 
também autonomia operacional. Por um lado, deve-se deixar 
a autoridade monetária ajustar seus instrumentos para atingir 
aquele objetivo estabelecido pelo Governo. E, em contraparti-
da, deve haver um processo de prestação de contas bem claro 
por parte daquele que conduz a política.

Todos esses elementos, como está dito aí, são necessários, são 
fundamentais para a eficácia do regime. (Ver pág. 103)

A experiência internacional com metas de inflação foi adotada 
pela primeira vez no final dos anos 80, início dos anos 90, pela Nova 
Zelândia, seguida pelo Canadá e Chile na década de 90, e por Israel 
e Reino Unido em 1992. Hoje 24 países, entre economias maduras e 
emergentes, adotam esse sistema, mais o Banco Central europeu.

Aqui há uma descrição desses 24 mais 1 países e regiões que ado-
tam esse sistema de inflação. 

Vemos aqui alguma variação na modalidade. Há países que ado-
tam um intervalo de inflação. Outros países adotam um objetivo 
meta com um intervalo de tolerância.

Em termos do horizonte de atingimento da meta, alguns têm 
médio prazo, longo prazo. 

Ano-calendário. Como o Brasil, são 9 países nesse conjunto de 
24. Mais de um terço adotam a mesma modalidade adotada pelo 
País, qual seja, o objetivo é definido para o ano-calendário. (Ver 
pág. 104 e 106)

Da experiência internacional também extraímos essa evidência 
de declínio pronunciado da taxa de inflação em economias emer-
gentes. Um dos objetivos da adoção desse regime foi conduzir um 
processo desinflacionário e, depois, manter a inflação estabilizada 
em níveis mais baixos.

Aqui nós temos um gráfico mostrando desde o início dos anos 
90, quando esse sistema começa a ser adotado, e para cada país que 
está considerado nessa amostra, a partir do momento em que ado-
taram o regime de metas de inflação. Nós vemos aí uma desinfla-
ção marcada para o conjunto das economias emergentes. Por outro 
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lado, nos países desenvolvidos que o adotaram, nós vemos uma 
certa estabilização. Ou seja, o regime, de fato, funciona como uma 
âncora nominal para manter os ganhos de estabilidade alcançados 
inclusive por regimes anteriores. (Ver págs. 107 e 108)

É importante compatibilizar a questão dos mandatos dos Bancos 
Centrais com esse regime. 

Aqui entramos num conjunto mais amplo de países. Temos uma 
tendência recente, dos últimos 15 a 20 anos, de definir o objetivo 
de estabilidade de preços, de estabilidade monetária como o ob-
jetivo primário da autoridade monetária. Naqueles casos em que 
existem objetivos múltiplos, como é o caso de Estados Unidos e 
Israel, há uma capacidade, há latitude para a autoridade monetá-
ria priorizar esses objetivos na condução da sua política monetária. 
(Ver pág. 109) 

Aí está uma descrição dos diversos países, um conjunto mais am-
plo; qual o objetivo estabelecido em lei ou estabelecido por decreto 
sobre o mandato daquele Banco Central. Nós vemos que o objetivo 
predominante nas economias, hoje em dia, é a estabilidade de pre-
ço, estabilidade da moeda, estabilidade monetária. É também o caso 
de mais alguns países nessa ampla mostra. (Ver págs. 110 e 111)

Indo agora para o quinto item da apresentação, o regime de me-
tas para a inflação no Brasil foi implantado, como foi dito, em 21 
de junho de 1999, por meio do Decreto nº 3.088, e também está 
previsto na Lei Complementar nº 101, de 2000. 

Nas metas para a inflação, os valores numéricos são definidos 
pelo Conselho Monetário Nacional com 30 meses de antecedência, 
digamos assim. E ao Banco Central cabe a missão de cumprir essas 
metas anuais de inflação, utilizando seu instrumento de política 
para esse atingimento. (Ver págs. 112 e 113)

Então, esquematicamente, o Conselho Monetário Nacional esta-
belece a meta de inflação. O Banco Central é responsável pelo seu 
cumprimento. O COPOM, Comitê de Política Monetária, que reúne 
a diretoria e a presidência do Banco Central, fixa a taxa de juros 
de curto prazo. Essa taxa de juros afeta uma série de coisas. Afeta a 
inflação, que é, digamos, o objeto desse processo todo – a inflação 
com defasagem, como foi dito anteriormente. (Ver pág. 114)
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Quanto ao arcabouço, mais operacionalmente falando, temos 
um índice de referência, o Índice de Preços ao Consumidor Amplia-
do, do IBGE, que apura a variação do custo da cesta de consumo 
da população com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 12 regi-
ões metropolitanas. É um índice importante, do ponto de vista da 
abrangência, em termos do espectro de renda da população – de 1 
a 40; é bastante amplo. E também tem uma cobertura geográfica 
importante, já que é uma meta de inflação para o Brasil e não para 
uma região específica. 

Como foi dito, a meta é definida para o ano-calendário com uma 
antecedência de 30 meses. No caso brasileiro, as metas são estabele-
cidas para a inflação cheia, para o índice da inflação, o IPCA, e não 
há as chamadas cláusulas de escape, como há em alguns casos. Por 
exemplo, para aspectos específicos, seja de uma reforma tributária, 
um aumento de tributos, ou quando alguns preços específicos são 
retirados ou são justificados dentro de uma cláusula de escape. Ou 
seja, é uma autorização para descumprimento, por meio do aciona-
mento dessas cláusulas de escape. No caso brasileiro não há isso.

O principal instrumento de política monetária são as interven-
ções do Banco Central no mercado aberto, afetando a Taxa SELIC, 
afetando as taxas de mercado e dando continuidade a esse processo 
até, com defasagem, afetar a inflação lá na frente. (Ver pág. 115)

Entrando agora no sexto item, o processo decisório, já indo para o 
final, falando um pouco também de transparência do nosso regime, 
o Comitê de Política Monetária – COPOM é o órgão colegiado, no 
âmbito do Banco Central, responsável pelas decisões de política mo-
netária. Ele é composto, como foi dito, pelo presidente e pelos dire-
tores do Banco Central. É relativamente nova, mas se tem mostrado 
de grande aceitação no mundo a idéia de adotar comitês de política 
monetária para decisão de taxa de juros, decisão do instrumento de 
política monetária. Isso é documentado pela literatura. Há muitos 
trabalhos feitos nesse sentido. Quer dizer, o Comitê retira a discri-
cionariedade do processo, aquele processo que é definido por uma 
única pessoa, e a tendência é que haja menos erros. Obviamente, um 
comitê representa várias visões. E essas visões, de alguma maneira, 
impactam a decisão final. Então isso tende a sujeitar a menos erros o 
processo de política monetária. (Ver págs. 116 e 117)
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No nosso caso, o Comitê de Política Monetária é composto pelo 
Presidente, com voto de qualidade, mais 7 diretores, com direito a 
voto. Participam também das reuniões do Comitê de Política Mo-
netária uma série de funcionários de carreira, os chefes de várias 
áreas – a área de mercado aberto, a área de política econômica, a 
área de pesquisa econômica, a área internacional, a área de reservas 
internacionais – e também o nosso grupo de acompanhamento das 
expectativas de mercado. Então, é um processo aberto no sentido 
de ter a participação efetiva do corpo funcional em diversas áreas 
nas reuniões preparatórias para o processo de deliberação da políti-
ca monetária. (Ver pág. 118)

A periodicidade é de 6 em 6 semanas; aproximadamente, 45 dias. 
As reuniões são realizadas em 2 estágios. No primeiro dia há essa reu-
nião com os chefes dos departamentos, em que são apresentadas as 
diversas áreas; no segundo dia, a reunião é para deliberação, apenas 
com um dos chefes encarregados de fazer as projeções, as simulações 
econômicas. Nesse segundo dia é que se delibera sobre política mo-
netária e também se define a comunicação da decisão ao público, 
sempre após o encerramento dos mercados – no caso, o brasileiro. 
(Ver pág. 119)

Já mencionei as áreas, o tipo de informação que o COPOM avalia 
previamente à decisão em si: livre atividade, preços, crédito, finan-
ças públicas, balanço de pagamentos, mercado de trabalho, merca-
do monetário e cambial; ou seja, essencialmente, todas as variáveis 
econômicas relevantes que, de alguma forma, afetam a macroeco-
nomia brasileira, de alguma forma, afetam a inflação, as projeções 
de inflação, que é a matéria-prima do nosso processo decisório. (Ver 
pág. 120)

Sobre o processo decisório, está aqui a experiência internacional, 
só para dar uma idéia de como contextualizar o Brasil nessa área. 
Daqueles 24 mais 1, o Banco Central europeu, temos 14, e tem o 
processo de votação. Estão aí os países listados. Em 9 daqueles 25, a 
decisão se dá por consenso. E em 2 casos, Israel e Nova Zelândia, a 
decisão é de uma única pessoa: do presidente do Banco Central.

Agregando mais uma informação, o Brasil é um dos 7 países 
daqueles 14 que têm votação no regime de meta de inflação, que 
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identificam, que informam o fato de haver ou não dissidência no 
processo de votação. (Ver pág. 121)

Estratégia de comunicação. As comunicações, imediatamente 
após as decisões do COPOM, são sucintas. Elas procuram racio-
nalizar, de forma sucinta, a decisão naquele momento. As atas 
da reunião do COPOM são divulgadas uma semana após a reu-
nião, explicando com detalhe a racionalidade das decisões, as 
razões que levaram o Comitê a adotar uma decisão ou outra. No 
relatório de inflação, que é trimestral, faz-se uma avaliação bem 
mais detalhada de vários segmentos da economia. Inclusive, nes-
se momento, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central 
faz as projeções tanto de inflação quanto de crescimento. É nesse 
momento que são revisados e divulgados as projeções e os riscos 
associados. De fato, é a visão do Banco Central de como evolui a 
economia e para onde caminha a economia. É a visão do Banco 
Central no que diz respeito à inflação e ao crescimento.

Há também a Carta Aberta do Presidente do Banco Central, caso 
a meta de inflação não seja cumprida ao final do ano calendário e 
início do ano seguinte. A Carta está explicando o porquê do não 
cumprimento e quais as estratégias para que a inflação seja consis-
tente com a trajetória de metas preestabelecidas. (Ver pág. 122)

Em relação à comunicação e transparência, também voltando à 
experiência internacional, o Brasil está entre os poucos países que di-
vulgam a ata após a reunião do Comitê de Política Monetária. Vários 
países que adotam o regime de metas de inflação não divulgam ata.

Quanto ao relatório de inflação, em alguns países a freqüência 
é semestral ou quadrimestral. No caso brasileiro, como a maioria, 
a freqüência é trimestral. Isso está associado ao fato de que temos 
contas nacionais trimestralizadas no País. Não seria possível ter 
uma freqüência maior para fazer um nível de avaliação com tanto 
detalhe, como é o caso de um relatório de inflação. (Ver pág. 123)

Além desses documentos mais ligados ao regime de meta de 
inflação, há outros instrumentos relevantes no sítio da Internet 
do Banco Central. São notas para a imprensa, de setor externo, 
política monetária, fiscal, mercado aberto, operações de crédito. 
Temos outros indicadores de conjuntura e estatísticas semanais. 
Temos os relatórios focos, que são muito populares, em que se faz 
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um resumo das expectativas do mercado, semanalmente, e como 
são ajustadas. Há textos para discussão e notas técnicas, e as apre-
sentações da diretoria e de outros funcionários do staff do Banco 
Central. (Ver pág. 124)

O processo de prestação de contas é forte no Brasil. Temos audi-
ências públicas semestrais em diversas Comissões do Congresso Na-
cional, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art.  9º, § 5º. 
O Presidente e os Diretores fazem a avaliação do cumprimento dos 
objetivos e metas da política monetária creditícia e cambial. Prestam 
toda a sorte de informações ao Congresso Nacional nessas audiências 
públicas semestrais.

São realizadas audiências públicas trimestrais na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado, oportunidade em que discutimos 
a diretriz, a implementação e perspectivas futuras da política mo-
netária, com base na Resolução nº 32, de 2007, do Senado Federal. 
(Ver pág. 125)

Com todo o esforço de comunicação de longa data – o ex-Pre-
sidente Armínio Fraga poderá falar com muita propriedade, por-
que várias dessas iniciativas foram tomadas na implementação do 
sistema –, depois de quase 10 anos de condução desse regime, o 
Brasil é reconhecido internacionalmente como um País que tem a 
excelência e o pioneirismo na qualidade da sua política de comu-
nicação de transparência.

Nos últimos 2 anos, neste e no ano passado, o Brasil ocupou o 
primeiro lugar na classificação do Instituto de Finanças Internacio-
nais – IIF, que reúne instituições financeiras de todo o mundo. O 
Brasil está em primeiro lugar no quesito transparência e na qualida-
de da política de comunicação econômica do Banco Central. Con-
corremos com 38 economias emergentes, atendendo à avaliação de 
44 critérios de transparência. Isso é resultado da política que ao 
longo de 9 anos vem sendo adotada e aperfeiçoada. (Ver pág. 126)

Lidera o Brasil também o ranking de tempestividade na divulga-
ção dos relatos da ata das reuniões de diretoria. Temos uma defasa-
gem de 7 dias. Como vemos, a República Tcheca, nesse caso, está 
chegando perto, com 8 dias. A tendência é termos uma defasagem 
um pouco maior na divulgação dos documentos de decisão da polí-
tica monetária. (Ver pág. 127)
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Não vou me deter nos resultados alcançados. Vou simplesmente 
dizer que o sistema de política monetária tem ajudado no processo 
de reestabilização da economia brasileira. Desde meados da década 
de 90, a inflação está em níveis baixos, mesmo depois da saída do 
regime de controle do câmbio, em 1999. A inflação está estabilizada, 
em patamares bastante mais baixos do que a nossa história recente. 
Isso é um pouco da história do resultado. (Ver págs. 128 e 129)

Mais recentemente, há o processo de desinflação. A perspectiva 
futura, considerando o consenso de mercado, é de inflação sobre 
controle e consistente com as metas, a despeito de choques recentes. 
Vemos para frente o regime funcionando, operando. É um regime 
importante para a manutenção da perspectiva de inflação consisten-
te com as metas preestabelecidas pelo Governo. (Ver pág. 130)

Crescimento do PIB. Nos últimos 5, 6 anos tem-se mantido ro-
busta a atividade econômica. Temos apenas 4 trimestres em que o 
PIB não cresceu em relação ao trimestre anterior. É um resultado 
econômico bastante satisfatório que temos conseguido no âmbito 
do regime de política macroeconômica, em especial do regime de 
política monetária de metas para a inflação. (Ver pág. 131)

O regime de política monetária de metas para a inflação é parte 
essencial do atual arcabouço de política econômica. Ele tem con-
tribuído para um ambiente econômico mais estável e previsível. É 
fundamental para o crescimento sustentável da economia.

A redução do processo inflacionário tem-se dado sem prejuízo ao 
crescimento econômico, como temos visto, e tem favorecido uma 
melhoria na distribuição de renda. É um elemento importante tam-
bém para a manutenção da renda real e para assegurar os ganhos 
que estão sendo obtidos pela economia brasileira. (Ver pág. 132)

Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Sr. 

Alexandre Antônio Tombini, por sua intervenção que, com certeza, 
nos dá elementos importantes que serão debatidos no momento 
em que abrirmos a palavra aos nossos colegas aqui presentes.

Vamos ouvir, então, a palavra do Sr. Armínio Fraga, nosso segun-
do convidado.

O SR. ARMÍNIO FRAGA  (não revisado pelo expositor) – Muito 
obrigado. Gostaria de agradecer à Comissão o convite. Agradeço 
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diretamente ao Sr. Presidente, Deputado Pedro Eugênio, e ao De-
putado Arnaldo Madeira. Também gostaria de registrar a minha sa-
tisfação de estar novamente presente na Casa, após duas passagens 
pelo Governo, quando muitas vezes aqui estive. 

Quero reforçar o que disse o Tombini, meu colega do Banco 
Central, sobre a importância de se dar continuidade ao trabalho. 
O Tombini teve papel crucial na época da implantação do regime 
de metas para a inflação e continua a desenvolver um trabalho da 
maior qualidade. É muito importante o Brasil ter pessoas como o 
Tombini. Como V.Exas. sabem, o Tombini é funcionário do Banco 
Central e já ocupou posições as mais importantes. Ele nos repre-
sentou no FMI. Eu diria que é um luxo para o Brasil ter uma pessoa 
como ele ocupando posição tão importante.

Hoje, nosso tema é política monetária. Vou me concentrar nos 
aspectos mais conceituais e institucionais. Inevitavelmente, a minha 
fala vai repetir um pouco do que já ouvimos na exposição muito cla-
ra do Tombini. Vou procurar adaptar um pouco, de improviso, para 
não repetir demais. Mas peço desculpas a V.Exas. já de antemão.

Como todos sabemos, nosso País tem um passado terrível no 
que diz respeito à inflação. É uma história muito longa, turbulenta 
e penosa. Foram situações, ao longo dos anos, que nos impuseram 
um alto custo econômico e social. Repito as palavras já ditas de que 
os mais pobres são os que menos se protegem. Isso tem muito a ver 
com a nossa história.

O nosso Banco Central nasceu como um departamento do Ban-
co do Brasil. Nasceu com muitas funções, mas sem o foco necessário 
para o controle da inflação, para o controle monetário.

É importante registrar que nós vivemos, durante longos perío-
dos, situações de fragilidade fiscal. Nenhum Banco Central opera 
no vácuo, não há Banco Central que consiga entregar à população 
o que se espera dele se ele não tiver apoio na área fiscal, como nós 
temos tido no Brasil já há muitos anos. E é muito importante que 
isso assim continue.

As lições aprendidas no mundo, no que diz respeito à atuação de 
Bancos Centrais, são semelhantes às nossas – talvez não tão extremas. 
Sabe-se que a chamada grande inflação da década de 70, ocorrida no 
mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, por exemplo, não trouxe 
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benefícios, criou muita incerteza e gerou uma resposta que começou 
no início dos anos 80, uma verdadeira revolução na condução das 
coisas de Banco Central, produzindo o que hoje se convencionou 
chamar de grande moderação. E o que nós tivemos nos últimos 20 
anos foi um período de grande prosperidade, de alto crescimento, 
num ambiente de inflação baixa, previsível, controlada.

Em função disso, é consenso hoje no mundo, tanto no meio da 
política econômica quanto no ambiente acadêmico, a importância 
de o Banco Central focar a sua atuação. O Banco Central, portanto, 
precisa perseguir aquilo que ele pode e consegue fazer. Não deve 
ficar perseguindo outros objetivos, freqüentemente até inviáveis 
para ele. Nessa linha, também é entendimento hoje aceito quase 
que universalmente que o Banco Central deve realmente voltar sua 
atenção para o controle da inflação. Na literatura mais técnica, isso 
se chama âncora de preços ou âncora nominal. O Banco Central 
pode e deve também, sem prejuízo do objetivo de se ter uma in-
flação baixa e estável, procurar suavizar as flutuações no nível de 
atividade. Esse ponto da suavização do nível de atividade é sutil, 
freqüentemente mal entendido. O importante é que se tenha claro 
que quanto mais o Banco Central procurar suavizar mais ele se ar-
risca no que diz respeito à inflação. 

Então, é uma balança que a sociedade vai procurar equilibrar 
através de seus representantes, que desenham os comandos que 
norteiam a atuação do Banco Central, e obviamente da prática do 
próprio Banco Central. 

Se o Banco Central tentar provocar um crescimento, entre aspas, 
“rápido demais” – e aqui estamos mais no campo da arte do que da 
ciência, porque não é possível precisar exatamente qual é o limite 
de velocidade de uma economia –, se houver a tentativa de se criar 
um crescimento artificialmente superior ao que é possível, na práti-
ca se criará inflação. Isso aumenta o risco na economia, e o que aca-
ba acontecendo na prática é mais inflação e menos crescimento.

Se esse é um ponto de vista bastante aceito, existe muito espaço 
para discussão no desenho de como se chegar lá. Em particular, cabe 
a pergunta do que fazer, do que é possível fazer para aumentar e 
maximizar, no fundo, a eficácia da condução da política monetária, 
tendo em vista esses objetivos mais genéricos que eu mencionei.
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Na minha opinião, o ponto fundamental é que o Banco Central 
tenha condições de construir credibilidade. E credibilidade se cons-
trói assumindo compromissos e cumprindo. É algo que não vem 
da noite para o dia. Não existe mágica que nos dê essa tão desejada 
credibilidade. O Banco Central precisa se comprometer com seus 
objetivos, de forma clara, e precisa entregar resultados regularmen-
te, de forma consistente, transparente. Quando o Banco Central 
consegue isso, as expectativas na economia se acalmam – uso um 
jargão mais direto. Com isso, há um alongamento de horizonte e 
cai o risco, o que estimula a atividade produtiva e o desenvolvimen-
to da economia.

Essa credibilidade, quando adquirida, permite ao Banco Central 
trabalhar para suavizar as flutuações do ciclo econômico sem que se 
desconfie de que procura o inatingível, o que, portanto, vai gerar in-
flação, vai gerar confusão mais à frente. A equação é simples, do pon-
to de vista conceitual, mas na prática depende de muito trabalho.

A minha leitura do que vem acontecendo no Brasil nos últimos 
anos, desde a estabilização, é que estamos seguindo bem esse cami-
nho e estamos construindo credibilidade. Isso aconteceu ao longo 
de momentos econômicos e políticos difíceis, mas foi muito bom. 
Parte desse momento bom da economia brasileira se deve a isso.

Do ponto de vista mais amplo, existem condições adicionais 
na política econômica para que se tenha sucesso nessa empreita-
da monetária. O foco do Banco Central nos seus objetivos tem de 
vir acompanhado de um regime fiscal sólido – nisso também tem 
avançado nosso País, uma vez que sem uma política fiscal discipli-
nada fica difícil garantir a estabilidade – e é preciso que haja foco 
também na estabilidade financeira.

Neste momento, estamos vivendo uma gravíssima crise global. 
A crise está acontecendo no centro da economia mundial e não 
na periferia. Portanto, não preciso insistir na importância de se ter 
um sistema financeiro robusto. As crises financeiras têm um custo 
muito alto e inclusive tendem a gerar inflação, porque os bancos 
centrais, tipicamente, vêm-se instigados a relaxar a política mone-
tária para evitar uma crise maior do outro lado e acabam perdendo 
o controle da inflação.
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Todo cuidado é pouco no que diz respeito à responsabilidade 
fiscal e à estabilidade financeira. São temas que têm espaço próprio. 
No caso da política fiscal, defini-la é função do Congresso e do Exe-
cutivo – nós temos leis e regras orçamentárias. No caso da estabili-
dade financeira, esse tema é mais voltado ao próprio Banco Central 
e outras instituições, como CVM e SUSEP, especialmente.

Saindo um pouco da esfera conceitual e passando para o desenho 
do arcabouço institucional, nossa história institucional caminha 
paralelamente à história da nossa vida inflacionária. E, realmente, 
é uma história repleta de problemas. Mas eu diria que de uns 20 e 
poucos anos para cá as coisas têm começado a evoluir favoravel-
mente. Cabe registrar que o fim da Conta Movimento foi o corte do 
cordão umbilical que o Banco Central mantinha com o Banco do 
Brasil, que era um fator de expansão inflacionária do crédito. Nós 
queremos a expansão do crédito, sem dúvida, mas uma expansão 
não inflacionária, não monetária. E o enxugamento das funções do 
Banco Central ocorreu paulatinamente –  controle, crédito agrícola 
etc. Isso tirava o foco. Eu posso atestar – porque fui Diretor do Ban-
co Central em 1991 e 1992 e depois voltei, na Presidência – o que é 
realmente ter uma pauta mais focada.

Houve, ainda, o saneamento do sistema financeiro público, um 
processo muito difícil, mas da maior importância. O Brasil, como 
sempre gostou de dizer o ex-Ministro Pedro Malan, durante uma 
época, era uma espécie de sistema monetário imaturo, ou uma 
União monetária imatura, com os bancos estaduais, na prática, 
também tendo o poder de expandir e dificultando tremendamente 
o controle, com efeitos indiretos muito custosos.

Um quarto ponto mencionado foi a criação do COPOM. É impor-
tante registrar que o COPOM foi criado antes da introdução do siste-
ma de metas para a inflação, e, a meu ver, essa foi uma decisão sábia. 

Além de todos os detalhes que o Sr. Tombini apresentou, o que 
posso dizer às senhoras e aos senhores é que, antes do COPOM, a 
decisão que é a mais importante que um Banco Central toma, a 
da política monetária, ocorria ao final de uma reunião de Direto-
ria, com todos cansados, às 21h, com não sei quantos problemas 
para resolver, crises e mais crises. Alguém dizia: “Ih! Eu acho que 
a taxa de juros está dando problemas! A inflação!” Aí sentávamos 
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ali e fazíamos o que dava para fazer. Não que fosse malfeito, mas 
trabalhávamos em condições bastante adversas naquele momento: 
hiperinflação, moratória e tudo o mais.

Mas o fato é que, depois, com o COPOM, hoje nós temos – não 
somos o único País do mundo que tem isso – um ritual. É algo ex-
traordinário. Eu imagino que não tenha mudado muito, e, se mu-
dou, com certeza, foi para melhor. A criação do COPOM significou 
dizer: olha, isso é uma coisa muito importante. É preciso que o 
Banco Central dedique 100% da sua atenção e faça esse trabalho.

Inclusive é bom registrar que o Banco Central não tem uma cai-
xa-preta, em que se aperta um botão e se toma a decisão sobre po-
lítica monetária. Essa decisão é tomada levando-se em conta muita 
informação quantitativa, com certeza, mas também muita infor-
mação qualitativa. O Banco Central tem uma equipe de primeira 
que faz um extraordinário trabalho de pesquisa de conjuntura, de 
conversa com a sociedade, com os vários setores da economia. Tudo 
isso com um COPOM que concentra as atenções e permite, portan-
to, que se tome a melhor decisão possível.

Outro item que merece registro é a aprovação dos dirigentes do 
Banco Central pelo Senado Federal, que parece ser um ponto da maior 
importância, e, mais recentemente, a introdução do sistema de metas 
para a inflação que, na semana que vem, completará 9 anos. Esse é um 
sistema, a meu ver, bastante prático e funcional, e, sem querer repetir 
o que disse o Sr. Tombini, para mim ele tem 3 itens importantes.

Primeiro, as metas são definidas pelo Governo, o que é funda-
mental. É uma decisão da sociedade, tomada de forma transparen-
te. Não é uma decisão do Banco Central.

Segundo, uma vez decididas essas metas, de médio prazo, o Go-
verno, então, concede ao Banco Central autonomia para persegui-
las e atingi-las. É uma delegação de uma função muito clara, muito 
específica: o Banco Central não está lá fazendo o que lhe dá na 
telha; ele faz aquilo que a sociedade determina, através de seus re-
presentantes eleitos – no caso, os do Executivo.

Terceiro, prestação de contas. A prestação de contas é fundamen-
tal. Quando se dá autonomia a alguém ou a uma instituição, é claro 
que é preciso cobrar. E isso ocorre da forma que já foi descrita aqui: 
através de um constante esforço de comunicação, formal e infor-
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mal, com o público; através de discursos, documentos; também 
aqui, com freqüentes visitas ao Congresso Nacional; e em reuniões, 
que hoje são trimestrais e gozam de grande prestígio e importância, 
pois cumprem o seu papel.

A meu ver, o próximo passo nessa evolução institucional seria 
formalizar a autonomia do Banco Central, e isso vem acontecendo 
ao longo dos anos. Primeiro foi preciso fazer a emenda ao art. 192, o 
que já foi concluído no primeiro mandato do Presidente Lula. Acho 
que esse é um tema que está maduro.

Eu, muitas vezes, no passado, tive dúvidas se valia a pena acele-
rar o processo de revisão, vamos dizer assim, do arcabouço legal que 
rege a vida do Banco Central. Fica muito claro, quando se estuda a 
história, por exemplo, de vários dos nossos vizinhos, que a criação 
de um Banco Central chamado independente – mas nesse sentido 
limitado que eu venho descrevendo aqui – é algo bom. 

Entretanto, é muito comum se acreditar que a independência 
por si só seja uma mágica. E não é. Para ilustrar tal afirmação, não 
custa lembrar que, no caso do México, no início de 1995, o Banco 
Central era independente, e assim mesmo o país viveu uma crise 
tremenda. A Venezuela, pelos idos de 1997 ou algo assim, tinha 
um Banco Central independente, com uma excelente Presidenta 
– era uma senhora –, que vinha fazendo um belo trabalho, e no 
entanto surgiu uma crise, um momento de tensão política, e deram 
um jeito de tirar essa pessoa da presidência do Banco Central. Isso 
foi na época do Governo Caldera. Mais recentemente, há o caso da 
Argentina, também, que viveu aquela crise extraordinária de 2000, 
2001, quando tinha um Banco Central independente e também, na 
época, deram um jeito de tirar a sua independência.

Então, o que eu estou dizendo, na prática, falando em portu-
guês direto, é que a tecnologia para se destruir, vamos dizer, a 
independência de um Banco Central existe. E é bem conhecida. 
Isso aconteceu com uma certa freqüência na nossa região. No 
entanto, no momento em que se adquire uma certa maturidade, 
em que a sociedade entende que isso é uma coisa boa, apesar 
de limitada – eu acho que esse ponto é muito importante. Não 
permite devaneios e loucuras. Deve haver uma regra que deixe 
muito claro que, sob certas condições, inclusive, pode-se trocar 
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a equipe, como no caso de flagrante desrespeito aos seus objeti-
vos e coisas do gênero. Eu acho que é fundamental haver isso. 
Quando se chega a esse ponto, a mudança institucional começa 
a funcionar como mecanismo de defesa dessa conquista. E nós 
sabemos o quão difícil foi chegar ao ponto em que estamos hoje, 
com uma inflação baixa e com essa convicção mais ampla.

Eu acredito que nós estejamos maduros. Eu acredito que isso seria 
bom, seria muito positivo. Enfim, se o Congresso Nacional tomar 
essa decisão, acredito que estaria fazendo um bem enorme ao País.

Eu já estou na segunda metade do segundo tempo. Estou pensan-
do no Sobrenatural de Almeida, para quem acompanha esse recente 
mundo maravilhoso do Fluminense. É tão raro isso, não é?

Bom, então, eu queria falar um pouquinho de detalhes operacio-
nais, sem encher V.Exa. de detalhes demais, porque acho que não 
seria o caso de fazê-lo e isso não seria útil. Mas farei algumas ponde-
rações que acho vale a pena examinar rapidamente.

Primeiro, existe uma discussão interessante no mundo sobre que 
índice se usar para a inflação. Eu, hoje, mais do que nunca – eu 
sempre tive, mas hoje tenho mais do que nunca –, tenho absoluta 
convicção de que tem de ser o índice cheio. A história de índice 
núcleo é ótima, é bom para estudar, entender a tendência e tal, mas 
o índice que realmente importa é o cheio.

Sempre tive uma tremenda dificuldade, na condição de Presi-
dente do Banco Central, em tentar explicar às pessoas que, talvez, 
fosse interessante um índice núcleo, um índice que não incluís-
se alimentação. Em geral, as pessoas olhavam para mim e diziam: 
“Caia na real”. Ou, então, um índice que não inclua a energia.

Não entendo muito bem como isso funciona. Acho, na verdade, 
que isso é inexplicável. 

Mas hoje vivemos uma situação muito interessante na economia 
global. Acredito que uma parte desse problema de inflação que o 
mundo vive hoje – que é real, existe e é sério –, adveio do fato de os 
Bancos Centrais prestarem atenção no índice núcleo, descuidando-
se, em função disso, do índice cheio, no momento em que isso não 
foi o problema do chuchu, mas sim uma coisa generalizada. Esse é 
um ponto: defesa do índice cheio.
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É ótimo ter um núcleo, estudar a tendência, construir e tudo, 
mas o que se espera do Banco Central é o controle do índice cheio. 
Ainda que esse índice tenha uma variância maior, isso tem de ser 
entendido, explicado e tratado de forma adequada. 

Segundo, a questão da banda para a meta de inflação. Que tama-
nho deve ser essa banda e para o que serve. Minha opinião: é im-
portante ter uma banda. Acho fundamental que exista uma meta, 
para que as pessoas não se confundam, não achem que seja o meio 
ou o topo da banda.

Na verdade, a questão da banda tem a ver com situações em que 
há desvios do centro da meta, que são freqüentes, naturais. 

Acredito que a banda, no fundo, tem um papel só: forçar uma 
prestação de contas adicional do Banco Central. Isso porque, na 
verdade, a resposta que o Banco Central dá a uma determinada si-
tuação depende da gravidade da situação. Se houve, por alguma 
razão, um desvio grande da meta de inflação, é natural que se leve 
um pouco mais de tempo para voltar ao centro da banda.  

Terceiro, como lidar com choques inflacionários. Há 2 tipos de 
questões. Alguns choques são de demanda, por exemplo, quando 
a economia está se superaquecendo – esse é o mais fácil, porque a 
inflação está alta, há muita demanda, está gerando inflação, e o 
Banco Central tem, então, que calibrar a política monetária para 
reduzir a demanda agregada. 

A outra situação, mais complicada, são os choques de oferta. 
Tipicamente, no passado se pensava – acho que hoje ocorre um 
pouco menos, dadas as circunstâncias atuais –, a exemplo do que 
ocorreu na época da Guerra do Iraque, quando havia um choque de 
oferta, os Bancos Centrais aceitavam uma inflação um pouco mais 
alta durante um tempo, mas tratavam de levá-la de volta à meta. 

Diz a cartilha na qual acredito que, no caso do choque de oferta, 
há um conflito, porque a inflação sobe, e o nível de atividade cai. 
Recomenda a boa cartilha que se permita uma inflação um pouco 
abaixo ou acima da meta, em um primeiro instante, mas que se 
trabalhe para, em um intervalo de tempo não muito longo, trazer a 
inflação de volta à meta. 
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No fundo, o que estou querendo dizer é simples: a inflação deve 
estar sempre convergindo para a meta. Na prática, é isso: ela nunca 
vai estar exatamente na meta.

No Brasil, recentemente, tivemos inflação abaixo da meta, de-
pois voltou e agora ela está acima da meta. Mas é preciso que ela 
sempre volte, seja de baixo para cima, seja de cima para baixo, e 
que não haja viés da parte do Banco Central. Ou seja, que o Banco 
Central trate de ser disciplinado e perseguir o seu objetivo, como 
vem sendo feito no Brasil. 

Apenas a título de conclusão, resumindo e trazendo alguns pon-
tos a mais, quero dizer que avançamos muito e temos hoje, diria, 
quase que um consenso no Brasil e em boa parte do mundo com 
relação ao que é possível, no que diz respeito à política monetária. 

Não se trata de consenso absoluto, pois alguns países apresentam 
índices de inflação preocupantes, inclusive alguns na América do 
Sul. Mas, com certeza, no Brasil há um consenso de que não existe 
mágica, pois é bom ter inflação baixa e que o Banco Central exerça 
um papel crucial, portanto, em defender esse objetivo social. 

É preciso institucionalizar o processo, o que, em geral, explica-se 
por uma razão muito simples: os desafios que surgem são sempre 
desagradáveis e, portanto, é necessário dar ao Banco Central um 
horizonte de tempo mais longo e um objetivo definido para que ele 
possa resolver essas questões que sempre, no fundo, são tentações. 
Ou seja, que ele possa evitar as tentações do curto prazo, para não 
prejudicar o médio e longo prazos. 

Vejo nessa linha, que é fundamental, preservar a responsabili-
dade fiscal, que foi também uma conquista árdua para nós. E vejo 
espaço, portanto, para consolidar essa evolução em duas frentes. A 
primeira já mencionei, pois acredito que o País está maduro para 
avançar nessa institucionalização da autonomia operacional do 
Banco Central e formalizá-la. A segunda refere-se à consolidação da 
responsabilidade fiscal. Está funcionando bem o mecanismo orça-
mentário, e as metas para o superávit primário têm sido definidas 
e cumpridas – inclusive, é muito positivo que estejamos vendo um 
aumento na meta do superávit primário. Mas acho que será preci-
so agregar um segundo componente para a responsabilidade fiscal 
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– que não é o tema da minha palestra, mas peço que me permitam 
esse rápido comentário.

Penso que será preciso, com relativa urgência – pois é algo que 
deve ser feito nos próximos anos e não décadas –, um trabalho de 
controle do crescimento do gasto público. É um trabalho desagra-
dabilíssimo. São reformas politicamente difíceis, reconheço, mas 
penso que estamos chegando a um limite. Hoje, com certeza, o gas-
to público é um obstáculo ao crescimento do Brasil e tenho certeza 
de que é o obstáculo maior à queda da taxa de juros.

Não vejo por que o Brasil não pode ter uma taxa de juros – a 
médio prazo, passada essa conjuntura mais difícil que estamos 
vivendo – que continue com a trajetória de queda e, assim, ter 
taxas de juros parecidas com as do México e do Chile. 

Acredito que o Brasil tem todas as condições para chegar lá, mas 
será preciso tomar providências estruturais definitivas sobre a ques-
tão do crescimento do gasto público e, portanto, da carga tributária. 

Tenho certeza, também, de que os resultados serão extraordiná-
rios, se isso for feito. 

Com esse tom positivo, agradeço pelo tempo que me foi dado e 
me coloco à disposição para o debate.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Agradeço ao Sr. 

Armínio Fraga pela intervenção. 
Temos duas intervenções extremamente positivas e que nos ofe-

recem um largo elenco de questões a debater. Inclusive, Deputado 
Arnaldo Madeira, muitas das questões que o Sr. Armínio Fraga le-
vantou, ao fim da intervenção, dizem respeito às responsabilidades 
institucionais desta Comissão.

Portanto, temos aqui material de sobra para atuar na direção do 
aperfeiçoamento do nosso sistema financeiro, em particular da atu-
ação do Banco Central. 

Vamos passar a palavra ao autor do requerimento, Deputado Ar-
naldo Madeira. 

Já temos 8 inscritos para fazer intervenções.
Vamos ouvir, primeiramente, a intervenção do Deputado Arnal-

do Madeira, que terá 10 minutos, com a flexibilização de tempo 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

40
Política Monetária – Modelos de Organização Institucional e Determinação da Taxa de Juros: o Caso do Brasil

preanunciada, a qual poderá ser utilizada por V.Exa. para completar 
o raciocínio. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – Obrigado, Presidente 
Pedro Eugênio. Espero utilizar essa flexibilidade para menos dos 10 
minutos a mim concedidos, inclusive para permitir as intervenções 
dos colegas Deputados. 

Primeiro, agradeço ao Presidente. S.Exa. fez referência à minha 
atuação e ao requerimento. O Presidente Pedro Eugênio tem procu-
rado dar uma condução técnica aos trabalhos da Comissão, que tem 
preocupação com as finanças públicas. Esta Comissão tem sido con-
duzida com muita responsabilidade, e sempre com a preocupação 
maior com as finanças públicas.

Quero também lembrar que esse requerimento, embora seja de 
minha autoria, foi resultado de um debate que realizamos aqui so-
bre taxa de juros, em que houve uma grande empolgação e uma 
grande crítica ao COPOM, ao Banco Central, porque a taxa de ju-
ros subia e tal. Houve até alguns argumentos sobre a necessidade 
de ampliação do comitê que decide as políticas de juros. Lembro 
que, incomodado com algumas afirmações, até fiz uma brincadeira: 
“Olhem, eu vou propor que, toda vez que se for decidir sobre taxa 
de juros, nós, logo em seguida, façamos um plebiscito para ver se a 
população está de acordo ou não”. Eu acho que a idéia surgiu desse 
debate. Portanto, trata-se de um requerimento quase que coletivo, 
da Comissão. E o intuito era exatamente o que alcançamos, ter uma 
exposição técnica sobre o tema.

O Dr. Alexandre fez uma exposição muito didática sobre a orga-
nização institucional na área. O Prof. Armínio Fraga, como mencio-
nou, foi Presidente e, antes, Diretor do Banco Central e tem larga 
experiência no mercado financeiro. Cumprimento os 2 expositores, 
que fizeram exposições bastante didáticas e esclarecedoras, facili-
tando nossa compreensão do tema.

Sr. Presidente, tenho uma preocupação. Ainda esta semana, ouvi 
uma declaração do Presidente do STF, Dr. Gilmar Mendes, que, de 
certa forma, bate com meu tipo de preocupação. É algo polêmico. 
A respeito de algumas decisões do Congresso, ele disse: “As decisões 
no Congresso são ligeiras, muitas vezes sem um debate em pro-
fundidade, e isso acaba provocando uma intervenção do Judiciário 
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na interpretação das leis”. Afirmou ainda: “No Judiciário, para se 
convencer um colega juiz de uma decisão, tem que ter muito argu-
mento”. E aqui nem sempre se usa argumento.

Este ponto é importante: precisamos refletir mais sobre as deci-
sões que tomamos. Nesta Comissão, sob a condução do Deputado 
Pedro Eugênio, uma decisão coletiva, nós resolvemos ser muito ri-
gorosos relativamente a projetos que implicam aumento de gastos 
sem que se indiquem fontes, à nossa competência institucional. 
Então, esse debate está na linha dessa preocupação, uma preocupa-
ção desta Comissão.

As duas intervenções nos ajudaram muito a pensar na racionali-
dade do sistema que está aí apresentado.

O Sr. Armínio Fraga mencionou algo sobre darmos mais um pas-
so no que diz respeito à independência formal do Banco Central. 
Nós temos, hoje, uma independência de fato, na prática. Quer dizer, 
o Governo determina as metas de inflação, e o Banco Central tem 
os instrumentos para operar. Eu gostaria de ouvir dos 2 um apro-
fundamento sobre isso. Até onde a inexistência da independência 
formal do Banco Central implica algum prejuízo do ponto de vista 
da avaliação dos agentes nos mercados, dos investidores etc.

Eu entendo que essa questão de maior ou menor independência 
ou até da formalização está um pouco ligada à cultura. O Presidente 
Armínio Fraga acabou citando exemplos aqui de países que tinham 
banco central independente, e essa independência acabou sendo 
atropelada pelos fatos.

Nós vivemos um momento de ameaça de crescimento da infla-
ção. Hoje, na imprensa, alguns analistas falam na possibilidade de 
ultrapassarmos até a banda superior da meta. Todos falam em infla-
ção da ordem de 5%, 5,5%.

Uma questão que deixo para aprofundamento: até onde a forma-
lização da independência do Banco Central nos ajudaria no sentido 
da respeitabilidade da instituição e da nossa ação nessa área?

Outra questão que também o Presidente Armínio Fraga abor-
dou diz respeito à política fiscal, ou seja, gasto público. Em ver-
dade, estamos aumentando as metas do superávit primário com 
base muito no aumento da arrecadação e pouco na contenção de 
gastos. É evidente que o nosso País tem uma demanda por gastos 
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muito grande. Na verdade, nós Parlamentares somos demandan-
tes de gastos: permanentemente demandamos gastos por meio de 
emendas para nossos Estados, Municípios.

Esse é um capítulo que o Dr. Armínio Fraga também abordou, fa-
lando, digamos, na necessidade que temos de estabelecer no tempo 
metas de evolução dos gastos. Esse também é um tema que eu gosta-
ria de ver aprofundado. Aí se trata, de um lado, de mudança institu-
cional, na linha da organização e da formalização da independência, 
e, do outro lado, de política fiscal, controle de gastos públicos.

Uma questão que eu incluiria, que não foi abordada, nem é ob-
jeto do tema – de qualquer forma, estamos falando sobre políti-
ca monetária e associando nossas metas de inflação e de superávit 
primário –, seria até onde a idéia de fundo soberano contribuiria 
ou não para a estabilidade monetária, enfim, para o conjunto da 
política monetária.

São as questões e os comentários que eu gostaria de fazer.
Agradeço, mais uma vez, aos dois expositores as palavras iniciais 

e ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Depu-

tado Arnaldo Madeira, por sua intervenção.
Há 11 inscritos. Sugiro aos colegas que façamos 2 rodadas. Ou-

çamos 5 agora, pedindo-lhes que procurem não fazer novas exposi-
ções – já as tivemos, e foram brilhantes –, procurem sintetizar suas 
análises, a fim de que possamos dar oportunidade aos nossos con-
vidados de desenvolver respostas em torno das questões levantadas. 
Por isso, solicito que se atenham ao tempo máximo de 3 minutos 
em suas intervenções.

Falarão, na primeira rodada, os Deputados Alfredo Kaefer, Félix 
Mendonça, Emanuel Fernandes, Duarte Nogueira e Max Rosenmann.

Com a palavra o Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Sr. Presidente, senhores 

expositores, colegas Deputados, primeiramente, gostaria de cum-
primentar o Deputado Arnaldo Madeira pela iniciativa de requerer 
a realização deste seminário, que certamente enriquece a nossa for-
mação e o nosso conceito sobre muitos temas que são aqui discuti-
dos.  Aqui há um rol de questionamentos. Outros países adotam a 
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política de meta inflacionária, que é tida quase como consensual, 
mas não há aumento de juros, na proporção que nós temos aqui 
no Brasil, nos países que adotam a meta de inflação. Por que nós 
apelamos para o aumento dos juros para o controle da inflação? 
Há outros mecanismos, no caso do aumento da taxa de juros neste 
momento, com uma inflação global. Até onde isso efetivamente re-
percute, se nós não temos uma inflação tão expoente, uma inflação 
de demanda? Se o Tesouro fosse aplicado com austeridade de gas-
tos, poderia haver prática diferente do Banco Central? Na sua época 
de Banco Central, principalmente nos últimos meses, aumentou-se 
sistematicamente a taxa de juros para barrar a inflação. Já havia 
também um desequilíbrio entre a política fiscal e a política mone-
tária de então? Se o Banco Central fosse plenamente independente, 
o que seria diferente? Isso já foi parcialmente respondido. O Banco 
Central tem como característica ser guardião da moeda, principal-
mente tomando todas as medidas para que não haja a perda do 
valor real, a fim de que se mantenha a moeda estável. Isso não tem 
a mesma validade quando houve, nos últimos meses, o contrário, 
quando tivemos uma excessiva valorização da nossa moeda que de 
prática ajudou no controle da inflação, mas que é extremamente 
nefasto para o setor produtivo, para o setor exportador.

Sem termos uma política cambial adequada, jamais faremos 
poupança real como alguns países, a China, por exemplo, que tem 
hoje uma reserva cambial pulverizada no mundo todo, embora au-
têntica e real, porque ela é fruto de poupança de fato. A nossa reser-
va é construída de forma artificial porque ela é fruto de emissão de 
moeda para trocar dólar por real.

Houve um comentário seu sobre a troca da dívida pública exter-
na pela interna. Praticamente não temos mais dívida pública exter-
na, que é extremamente mais barato no seu custo efetivo e onde 
nós teríamos tido enormes vantagens pela própria valorização e ela 
foi trocada por uma dívida pública interna com altíssima taxa de ju-
ros que onera em seqüência o Tesouro, porque em última instância 
é ele que tem que pagar essa taxa de juros.

Quanto ao Fundo Soberano, já foi questionado. Qual é o seu co-
mentário sobre Banco Central versus Tesouro e política monetária 
e política fiscal – esse descompasso. Qual a fórmula para se mudar 
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esse tipo de coisa? Se nós tivéssemos efetivamente uma política fis-
cal adequada, certamente o Banco Central não seria, como conse-
qüência, tão duro como ele tem que ser no atual momento. 

É esse o rol de questionamentos para a sua avaliação na seqüência.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Depu-

tado Alfredo Kaefer.
Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Pedro 

Eugênio, esta reunião aqui hoje resultou de um debate na própria 
Comissão. O Deputado Arnaldo Madeira teve a iniciativa de for-
mular os convites. S.Exa. convidou 2 craques aqui: o Dr. Alexandre 
Tombini, que fez um importante trabalho para profundo conheci-
mento sobre como atua o Banco Central, com a competência que 
ele tem reconhecida. O Dr. Armínio Fraga completou esse trabalho 
mostrando a evolução do Banco Central até a criação do COPOM, 
enfim. Hoje nós temos um Banco Central com melhor formatação. 
Ele recebe a meta, vai ter que cumprir essa meta e, posteriormente, 
procura, dentro das bandas, atuar no bom senso. 

E é sobre bom senso que quero falar. 
O grande economista que elevou a Alemanha àquela grande po-

tência, Hjalmar Schacht, era um intuitivo. A intuição é um com-
ponente importante, porque a teoria econômica todos já conhece-
mos. Hoje é divulgada a leitura de todos os grandes economistas. 
Em geral, nós já conhecemos. Mas é dentro dessa intuição que eu 
quero trabalhar. 

Como V.Exa. disse, o Banco Central deve ser independente. O 
nosso Banco Central talvez seja o mais independente do mundo. 
Prova disso é que aquele problema com o Cacciola foi decidido 
numa noite e no outro dia deram 2 bilhões a ele. Quer dizer, um 
Banco Central absolutamente independente. Mas como o Dr. Ar-
mínio disse, é um problema de cultura. Hoje, o Banco Central tem 
o respeito e a cultura que desenvolveu. Tanto é assim que hoje é 
estável e suas decisões são respeitadas, e são decisões as mais sensa-
tas, acredito eu. A única coisa que questiono é que estamos falando 
aqui de política monetária. Com essa política monetária, como ela 
atuaria no sistema produtivo, o que quer dizer? Tem-se hoje uma 
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inflação mundial que repercute no Brasil. E no Brasil há também 
uma inflação de consumo. Para se ter uma idéia, na China, o avan-
ço de maior consumo foi de papel. E sabem em que papel? No papel 
higiênico. Eles mudaram de costume e estão consumindo – mais de 
dois bilhões entrando no consumo.

Nesse caso, a taxa de juros vai influenciar no câmbio, e aí tem duas 
vertentes: uma, o câmbio é muito baixo e pode prejudicar as nossas 
exportações, e nesse caso é antiinflacionária, porque nós tiramos mer-
cadoria do País. Por outro lado, há uma tendência de aumento do dó-
lar até o fim do ano, talvez chegue até a 2 reais, porque está havendo 
o pagamento dos juros, dos dividendos, e nós estamos consumindo 
também para combater a inflação. E consumindo muito, porque a so-
ciedade brasileira está também consumindo muito mais. 

A minha pergunta é: como atuar no atual sistema monetário, 
mas atuar no sistema monetário de forma que ele incentive o siste-
ma produtivo, sobretudo o sistema produtivo dirigido? O que quer 
dizer? Ele tem que atuar exatamente onde as demandas são maio-
res, onde o consumo é maior. O consumo mundial vai continuar, a 
inflação é internacional e temos uma contribuição, porque estamos 
consumindo mais. 

É a pergunta que eu faço: como os juros, na sua influência sobre 
o câmbio, atuam no sistema produtivo?

Eu sempre digo que, por exemplo, a medida de inflação que se 
faz, no total, se pegarmos o consumo de energia poderemos ter uma 
mensuração quase perfeita do que é inflação. 

A minha pergunta é só esta.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Concedo a pala-

vra ao nobre Deputado Emanuel Fernandes.
O SR. DEPUTADO EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, eu 

gostaria de fazer duas perguntas ao Dr. Armínio Fraga. Eu não sou 
economista, sou engenheiro; submeti-me a uma candidatura e hoje 
sou Deputado. Tenho curiosidades acadêmicas sobre 2 coisas. 

A primeira delas é, supondo que exista uma equação de produti-
vidade no País hoje, na minha opinião de engenheiro, o K1 visa à 
produtividade do setor público e o K2 visa à produtividade do setor 
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privado. Então K1 e K2 seriam alguma coisa próxima a 0,37, que é 
hoje o gasto do Governo, e o complementar, 0,63, do setor privado. 
Na medida em que vêm crescendo os gastos públicos, na minha 
opinião, há baixa da produtividade geral do País, que é o objeto do 
seu questionamento a respeito do gasto público. 

Eu gostaria de saber se existem, academicamente, dados estatísticos 
para se levantarem esses dados referentes à produtividade, de tal sorte 
que pudéssemos explicar à população que, digamos assim, a felicidade 
geral ou o crescimento da economia depende desses fatores e que, por-
tanto, não necessariamente mais governo significa mais justiça social 
ou melhoria para a felicidade geral da população brasileira. 

Faço essa pergunta para tentar arrumar instrumentos políticos 
para que, nesse nível, possamos explicar à população em médio 
e longo prazos – explique, não, desmistifique – alguma coisa que, 
na minha opinião, são fatores para o que eu chamo de subdesen-
volvimento sustentável, ou seja, existe um responsável pelo meu 
insucesso, alguém virá me salvar, normalmente é o Governo, e há 
recursos para tudo e falta vontade política. Eu acho que ainda exis-
te, embora tenha diminuído, mas ainda existe no meio político e 
no meio eleitoral, digamos assim, essa névoa. 

Na minha opinião, se nós conseguíssemos explicar à população 
e convencê-la, na minha opinião, seria muito bom para que o Brasil 
entendesse isso e diminuísse o custo político de ter de continuar 
enfrentando a diminuição da nossa carga tributária, dos despejos 
do Governo, etc.

Eu tinha uma outra pergunta a fazer, mas eu acho até que já a 
fizeram. Eu saí um pouco... (Inaudível.) Já a fizeram. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, De-
putado Emanuel. 

Concedo a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Parlamentares, cumprimento o autor do requerimento para este 
seminário, o Deputado Arnaldo Madeira, pela oportunidade de trazer 
este debate na forma de seminário de política monetária. Cumpri-
mento também os 2 palestrantes, Dr. Tombini e o Dr. Armínio Fraga. 
Quero ser bastante breve, mas vou fazer uma observação:
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Os fundamentos da economia brasileira, em grande parte, têm-
se mantido, ao longo desses últimos anos, desde a implantação do 
Plano Real. No entanto, atualmente, na minha modesta opinião, 
nós ficamos aprisionados, e é isso que impede o nosso crescimen-
to, por termos no mesmo momento se sobrepondo alguns pontos, 
quais sejam, juros altos, câmbios sobrevalorizado, aumento dos gas-
tos públicos, aumento dos impostos, aumento da carga tributária, 
e agora, uma pressão inflacionária, conforme os jornais hoje notifi-
cam, a maior nos últimos 12 anos.

Portanto, eu quero perguntar aos 2 palestrantes, tendo em vista 
que ambos são pessoas experientes e muito vividas na área da eco-
nomia, o Dr. Armínio, que já esteve no Governo, já foi Presidente 
do Bando Central, e o Dr. Tombini, que aqui representa o Banco 
Central, e, talvez, por não ser o seu presidente, poderia até falar de 
forma mais franca do que o próprio Presidente do Banco Central, 
que não pode fazê-lo.

Considerando esse cenário, eu gostaria de saber de ambos os 
expositores quais seriam as atitudes ideais que o Governo poderia 
tomar, qual seria o cenário ideal para tomada de decisão e qual se-
ria o cenário possível para uma tomada de decisões que possa nos 
libertar do cenário em que nos encontramos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 

Deputado Duarte Nogueira. Concedo a palavra o Deputado Max 
Rosenmann.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, eu quero 
dar os parabéns a V.Exa. pela qualidade desta reunião, bem como ao 
Deputado Arnaldo Madeira pela iniciativa de convocá-la. Eu falava 
aqui com o Deputado Pannunzio que reuniões como esta podem 
ser marcadas até numa sexta-feira que haverá quorum. Ou seja, são 
reuniões boas. De coisa boa todo mundo gosta. E também é muito 
importante que a TV Câmara mostre ao Brasil inteiro a qualidade 
dos nossos debates e pare de ficar tocando música e showzinho de 
cavaquinho porque o Brasil precisa saber o que a Câmara faz. Ela não 
é uma TV Cultura. Ela tem que mostrar o que as Comissões fazem e, 
por isso, eu dou os parabéns ao Deputado Pedro Eugênio e peço que 
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a TV Câmara reproduza sempre este tipo de debate para mostrar ao 
Brasil como que se faz política de entendimento e de conversa. 

Eu acho que essa questão da independência, Dr. Armínio Fra-
ga e Dr. Alexandre Antonio Tombini, é muito relativa no sistema 
presidencialista, porque nesse regime quem manda é o presidente. 
Então, não tem essa história de independência no presidencialis-
mo, nem aqui e nem em lugar nenhum. Até mesmo nos Estados 
Unidos, a coisa é muito relativa porque a figura do presidente in-
terfere demasiadamente nas decisões de tudo em um país. 

Há 15 anos, nós tínhamos um complexo de inferioridade, Dr. 
Armínio Fraga, em função da dívida externa do Brasil. Nós tínha-
mos a sensação de que, por mais que exportássemos, mandássemos 
mercadorias para o exterior e lutássemos, nós só conseguíamos pa-
gar os juros e éramos escravos da dívida. Tínhamos um complexo 
de inferioridade. E, então, em 15 anos, uma série de fatores acon-
teceu, como a globalização, a valorização de certas situações e o 
crescimento do País. Hoje nós temos a dívida controlada e aquele 
complexo foi embora. Agora, o problema é de competência, não é 
mais um complexo de inferioridade. Nós chegávamos ao ponto de 
dividir o valor da dívida externa pela população e calcular a dívida 
externa de cada brasileiro. Quer dizer, a situação era tão inferior que 
nós chegávamos a esse ponto. Hoje, eu vejo o Brasil com 200 bi-
lhões de dólares como semelhante a uma pessoa que ganha na Loto 
30 milhões de reais, mas é um analfabeto, e ele tem de pedir a um 
gerente da Caixa Econômica para ajudá-lo a gastar ou a preservar o 
seu dinheiro. A impressão que tenho é que os 200 bilhões relativos 
à dívida externa são muito dinheiro para a nossa cabeça.

Isso mostra também um sentimento de inferioridade, principal-
mente porque nós temos 200 bilhões de dólares, moeda que está 
em deterioração em todo o mundo, perdendo talvez 40 bilhões de 
dólares por ano. E nem sabemos onde este dinheiro está aplicado, 
se está de uma forma solta, como foi dito, ou se está aplicado da 
forma chinesa, bem aplicado. Eu não sei se os chineses fizeram tão 
bem em aplicar na dívida externa americana, mas hoje o País de 
Mao Tsé-Tung poderia derrubar os Estados Unidos apenas executan-
do a dívida. Quer dizer, virou uma loucura; o comunismo agora é 
dono do capital norte-americano. Está tudo diferente. 



ação
 parlam

en
tar

4�
Comissão de Finanças e Tributação

Então, essas reservas de 200 bilhões me preocupam muito, e eu 
acho que tínhamos que ter um plano para elas, porque o que seria 
uma reserva ideal? Essa é a pergunta. Quanto deveria ser, Sr. Tom-
bini, uma reserva ideal, até para o Brasil poder se situar. Eu tomei 
uma iniciativa, fiz uma reunião na Liderança do Governo, chamei 
vários parlamentares, conversei com os Deputados Ciro Nogueira, 
Palocci, com ex-ministros e encaminhei uma carta ao Presidente 
da República, ao Presidente do Banco Central, questionando essa 
questão. E vou entregar aos senhores uma cópia desta carta, porque 
eu a considero uma provocação. Eu acho que o Brasil tem de saber 
o que fazer com relação à dívida externa.

Com relação a essa corrida econômica, pergunto principalmente 
a Armínio Fraga, que tem uma visão internacional muito efetiva: é 
verdade que hoje existe dinheiro suficiente no Planeta Terra capaz 
de comprar o mundo 3 vezes? Isso faz com que o dinheiro que 
circula no mundo seja muito maior até do que os objetos que exis-
tem. É muito dinheiro para pouco mundo. Os bancos centrais não 
conseguem, às vezes, controlar esse fluxo de especulação e de giro 
de capital. Nós temos que nos preparar muito, principalmente nós 
brasileiros.

Taxa de juros é um assunto muito importante. Essa provocação 
e o encontro foram muito oportunos. Eu não acredito em milagres. 
Acho que é correto o que se tem feito. O Banco Central tem uma 
linha, e nós temos de ver o que está se passando em todo o planeta 
em relação à inflação dos alimentos para nos posicionarmos.

A pergunta é: qual a reserva ideal? Estamos acumulando reservas e 
mais reservas e não sabemos o que fazer com elas. Será que não vale-
ria a pena comprar um trem-bala? Será que não valeria a pena cons-
truir uma usina nuclear e pagar em dólar lá fora? Será que não seria o 
caso investir de forma mais inteligente do que ficar um rico/pobre?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, 

Deputado Max Rosenmann.
Vamos conceder a palavra aos nossos convidados, para que res-

pondam a esta primeira rodada. 
Eu gostaria, antes, de acrescentar 2 questões, já que dizem respei-

to ao que foi levantado, para os 2 palestrantes.
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Essa ligação entre política fiscal e política monetária se faz na 
política. Ou seja, mesmo um banco central independente deve ter 
diálogo com o Governo. O Banco Central do Brasil tem tido, na prá-
tica, independência para formular a sua política. Mas esse diálogo 
tem de ser feito.

Levantou se o tema gastos públicos, que é importante. Mas eu 
acho importante qualificá-lo. Eu gostaria de ouvir dos nossos con-
vidados como analisam os gastos no Brasil, já que nós temos de 
dividi-los em setores, e os recursos que são aplicados em investi-
mentos produtivos que dinamizam a economia, nessa linha com 
que o Deputado Félix Mendonça se preocupa, aqueles que podem 
se relacionar com custeio improdutivo por serem ligados muito 
mais à ineficiência do que propriamente à necessidade real, embora 
muitos gastos de custeio tenham de ser ampliados, à medida que a 
economia se amplia e precise de mais apoio e estruturação.

Cito como exemplo a assistência técnica, que foi praticamente 
varrida do território nacional, ao apoio à agricultura, que está ca-
recendo de fortalecimento de suas estruturas em todos os Estados. 
Como os senhores vêem essa questão?

Tenho alguns dados que nos foram trazidos pelo Tesouro Na-
cional na nossa reunião mensal que apontam a queda relativa das 
despesas com benefícios, pessoal e custeio. Queda relativa ao PIB no 
primeiro quadrimestre deste ano: total nas despesas, 12,8%. Essa é 
uma tendência? Esse é um dado pontual? De qualquer forma, é um 
dado a comemorar, porque não aponta para um possível descon-
trole, como é muito difundido, como se houvesse descontrole nos 
gastos públicos. Esse dado objetivo nos leva a essa conclusão.

Esse é um ponto. O segundo ponto diz respeito ao Fundo Sobe-
rano. Gostaria de ouvir mais dos nossos convidados sobre como ele 
poderia auxiliar na redução dos juros, da dívida pública e também 
no gerenciamento do câmbio. Parece-me que é um instrumento 
importante para isso.

O SR. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI – Sr. Presidente, inicial-
mente, eu gostaria de agradecer ao Deputado Arnaldo Madeira os 
comentários bastante generosos em relação a minha apresentação.

Indo direto aos pontos, S.Exa. fala sobre a independência formal 
do Banco Central, sobre até que ponto a ausência dessa indepen-



ação
 parlam

en
tar

�1
Comissão de Finanças e Tributação

dência poderia afetar a condução da política monetária no regime 
de metas de inflação.

Creio que eu deveria retornar a um ponto levantado por Armí-
nio Fraga. É fundamental, no estágio atual do sistema, no Brasil. 
Essa foi uma decisão lá atrás, mas tem servido bem. É o que Armínio 
Fraga chama de meta, definição de governo, eventualmente de so-
ciedade, definida fora do Banco Central, talvez com a participação, 
obviamente, no atual sistema. Mas é um compromisso maior, não é 
simplesmente um número que o Banco Central define e segue. Esse 
é um aspecto fundamental da governança do regime. Eu acho que 
tem colaborado para os resultados atingidos ao longo desses quase 
9 anos de existência.

Sobre independência formal, é uma decisão política da socieda-
de dar-se ou não esse passo. O importante, a meu ver, no momento, 
é definir meta que reflita o anseio mais amplo da sociedade do que 
simplesmente um número definido pelo Banco Central. Segundo, 
que o Banco Central, uma vez definida essa meta, tenha condições 
de atuar com autonomia operacional. Esse é um regime que tem 
funcionado e sido útil.

A análise da meta para evolução dos gastos correntes, vou deixar 
para o Dr. Armínio Fraga.

Questão fiscal. Apresentei aqui uma série de dados que o Comitê 
de Política Monetária, o Banco Central, examina para definir suas 
políticas, entre eles, obviamente, um tripé: meta de inflação, con-
solidação fiscal e câmbio flutuante. A política fiscal é, sim, exami-
nada; o resultado fiscal é importante.

O que nós temos visto, ao longo dos últimos anos, é que a polí-
tica fiscal tem entregado ao País uma relação cadente da dívida em 
relação ao PIB. Isso tem ajudado a aumentar a confiança na econo-
mia brasileira, ao longo do tempo; tem ajudado, sim, à consecução 
da política monetária.

O Fundo Soberano, na forma como está apresentado aos senhores, 
ao Parlamento, é um elemento que contribui. Tivemos a apresentação 
do Ministro. A idéia de colocar até 0,5% do PIB de poupança adicio-
nal no superávit primário é um elemento importante para consolidar 
essa visão da dívida do Brasil, que é pagável. Não há desconfiança em 
relação a nossa capacidade. Esse foi um problema que nos atrapalhou 
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muito no passado e que agora tem nos ajudado a conduzir a política 
monetária dentro do regime de metas de inflação.

Perguntas do Deputado Alfredo Kaefer, que são várias, espero não 
me perder nas anotações. Uma se refere a até que ponto a política 
monetária no Brasil, diante das características do processo de infla-
ção atual, vai dar resultados, se entendi corretamente. Eu creio que, 
nesse caso, o Banco Central tem comunicado que o  objetivo da po-
lítica – obviamente há a meta de inflação – é assegurar esses ganhos 
auferidos ao longo dos últimos anos, em termos de estabilização da 
inflação. Isso, conseqüentemente, permitindo também a condição 
necessária para um crescimento sustentado da economia brasileira. 

Nesse momento de mudança de preço relativo, o Banco Central 
tem comunicado, também, que a política monetária está sendo usa-
da para que essas alterações no preço relativo sejam preservadas, em 
vez de choques em escala global, que estão atingindo diversas econo-
mias, inclusive a brasileira, e não levem a um processo de remarca-
ções, de segundas rodadas e, conseqüentemente, toda mudança no 
preço relativo seja perdida no processo de inflação. Então, é preciso 
manter os ganhos auferidos, evitar que efeitos de segunda ordem na 
inflação acabem por fazer perder o sinalizador de preço relativo, que 
é importante. Hoje, a energia está mais cara para todos, o preço dos 
alimentos está mais alto. Num futuro próximo, isso vai decidir – e 
já vem decidindo – empatar as decisões de consumo e de produção 
desses bens que estão tendo os seus preços relativos alterados. 

Evitando impactos permanentes na inflação, nós vamos assegu-
rar que a economia utilize esse sinalizador para as definições tanto 
de consumo quanto de investimento. Teremos, assim, ao longo do 
tempo, assegurada a inflação dentro dos objetivos e metas. 

As reservas brasileiras têm sido constituídas ao longo dos últi-
mos anos com base. Se pensarmos na evolução do setor externo 
brasileiro – essa foi outra pergunta do Deputado –, nós veremos 
que o fator dominante, ao longo dos últimos anos, num balanço de 
pagamento, foi, digamos, a balança comercial, as transações corren-
tes. Nós tivemos um grande superávit ao longo desses últimos anos. 
Esse superávit foi convertido numa posição de reservas que integra 
um pedaço dessa história de sucesso. Hoje, a economia brasileira 
tem apresentado uma fortaleza em relação até a outras economias 
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e tem permitido ao Brasil transitar de forma serena nesse ambiente 
internacional muito mais desafiador. A constituição das reservas foi 
feita essencialmente num resultado comercial expressivo. Em fun-
ção disso, nós temos nos aproveitado desse ambiente mais favorá-
vel para construir essa posição que nos dá uma situação privilegiada 
neste momento tão crítico da economia mundial. 

Essencialmente, são essas as questões que pontuei. 
Ao Deputado Félix Mendonça, também quero agradecer pelos 

comentários elogiosos sobre a apresentação e dizer que o Banco 
Central, dentro do regime de metas de inflação, procura utilizar 
uma boa dose de bom senso e intuição, depois de exposto aos di-
versos dados quantitativos. Obviamente, na proposta de decisão de 
política monetária esse aspecto tem de estar presente. 

V.Exa. menciona como o sistema monetário poderia reforçar o 
sistema produtivo dirigido. Eu volto à questão anterior. Nós quere-
mos assegurar esses ganhos. Nós queremos, diante de um ajuste nos 
preços relativos em escala global, diante de uma situação que nós 
temos no Brasil, em que a demanda corre na frente da oferta hoje, 
assegurar que não leve a um processo inflacionário persistente. Nós 
queremos que o sinalizador de alterações de preço incentive o setor 
produtivo a produzir mais aqueles bens que hoje estão em alta. Isso 
vai nos ajudar a transitar com maior eficiência nesse período. 

Creio que a política monetária pode entregar a inflação, atingin-
do os objetivos consistentes com os objetivos ao longo do período 
relevante aqui, evitando que, digamos, efeitos secundários de se-
gunda ordem de choques, numa economia que está em desequi-
líbrio entre demanda e oferta. Está certo que isso impeça sinalizar 
claramente o setor produtivo, talvez, naqueles novos investimen-
tos devam ser feitos para ajudar, pelo lado da oferta, trafegar nesse 
mundo mais perigoso.

O Deputado Emanuel Fernandes pergunta ao Dr. Armínio. Vou 
passar a pergunta a ele, depois eu adiciono algo, se for o caso. 

Ao Deputado Duarte Nogueira, também gostaria de agradecer 
pelos comentários sobre a apresentação. Quanto a esse ambiente 
de juros altos, câmbio sobrevalorizado, aumento de gasto público, 
carga tributária que V.Exa. menciona, devo dizer que, nos últimos 
tempos, houve vários avanços em relação à situação que vivíamos 
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há 20, 30 anos no que se refere a todos esses aspectos. Hoje, temos 
uma inflação mais estabilizada, afora, enfim, eventos que estamos 
vivendo recentemente. A inflação está sob controle, a economia 
está crescendo de forma sustentada. Esses resultados foram alcan-
çados num ambiente em que V.Exa. caracteriza como ambiente de 
juros elevados, câmbio sobrevalorizado, etc. 

Eu quero dizer que se nós analisarmos a experiência recente em 
termos do instrumento de política monetária, aí não só taxa de juros 
nominal, mas as taxas reais, verificaremos que o Brasil tem consegui-
do trazer a inflação sob controle, conseguido evoluir num ambiente 
em que as médias de taxas de juros reais têm sido bastante inferiores 
que foram passadas, para atingir, talvez, resultados parecidos com 
o ponto de vista da inflação. A economia tem crescido na média de 
forma mais expressiva que num passado recente. Acho que estamos 
evoluindo. Uma atitude ideal nesse ambiente seria persistir e, do 
ponto de vista do Banco Central, adotar uma política que – creio que 
estamos adotando – entregue os resultados de inflação consistentes 
com as metas do Governo estabelecidas para o Banco Central.

O Deputado Max Rosenmann faz alguns comentários. Recebi 
agora uma cópia do documento já entregue para autoridades do 
Banco Central a respeito das reservas que V.Exa. comentou.

Vou deixar essa questão do nível de reservas ideal para o Sr. Ar-
mínio, pois tem liberdade para falar sobre o tema. Eu só gostaria 
de dizer que a nossa visão é até no momento em que o custo fiscal 
das reservas, que é um custo, seja percebido como superado pelos 
benefícios de ter um lastro, como nós temos hoje no Brasil, que tem 
atuado de forma a reduzir. Digamos, tudo mais constante ao custo 
de financiamento do próprio Tesouro em relação a uma economia 
que não está sobressaltada por estabilidade de curto prazo. Estamos 
trafegando com tranqüilidade. Eu acho que esse trafegar com tran-
qüilidade tem a ver muito com o lastro que foi formado durante 
esses últimos anos. Quer dizer, essa conta é bastante complexa na 
nossa cabeça, a conta é de custos fiscais sendo superados ainda por 
benefícios desse lastro que o Brasil tem hoje. 

Há uma pergunta, direcionada para o Dr. Armínio, sobre a ques-
tão do volume de recursos hoje nos mercados financeiros, a que vou 
me abster de responder. Finalmente, a questão do Presidente Pedro 
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Eugênio sobre os gastos, a vinculação entre política fiscal e política 
monetária, o diálogo do Governo. Acho que há um diálogo de altís-
simo nível entre os vários entes que estão atuando na política eco-
nômica, no meu nível, com o Secretário, por exemplo, do Ministério 
da Fazenda. Nós temos um diálogo permanente sobre questões que 
afligem de parte a parte na condução da política econômica. 

Questão fiscal. Independentemente de ser gasto ou tributo, po-
tencialmente, tem um impacto nas condições macroeconômicas, 
como eu mencionei, quer dizer, é muito bem-vinda – indo já para 
a segunda questão, qual seja a do Fundo Soberano – uma poupança 
adicional para ajudar a  consolidar o ambiente de relação cadente 
entre a dívida soberana, a dívida do Governo, a dívida pública, em 
relação ao tamanho da economia. Portanto, de tempos em tempos 
não se deve levantar questionamentos, como houve no ano pas-
sado, sobre a capacidade que o setor público tem de honrar seus 
compromissos e isso gerar um sem-número de reflexos negativos 
em outras variáveis.

Basicamente, são essas as minhas respostas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Dr. 

Tombini.
Vamos passar a palavra ao Sr. Armínio Fraga.
O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Obriga-

do, Sr. Presidente.
Vou procurar ser breve, mas são muitas perguntas interessantes e 

difíceis de responder. Vou, dentro do possível, procurar abordá-las.
Quanto à questão da não independência formal do Banco Cen-

tral, pergunta o Deputado Arnaldo Madeira se ela traz prejuízos ao 
País. Teríamos de imaginar o que estaria acontecendo hoje se o Ban-
co Central fosse de fato independente.

Hoje é um momento bom. A percepção de risco é baixa. O Bra-
sil foi inclusive promovido recentemente. Já tinha sido promovido 
pelo mercado há 2 anos. O custo da nossa dívida vinha há bastante 
tempo em um nível padrão de investimento.

Portanto, é uma pergunta que precisa também levar em conta ce-
nários menos favoráveis. Creio que nesse tipo de cenário é que poderia 
ser útil a formalização, com a visão de que há certa continuidade e que 
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os riscos, principalmente de natureza inflacionária, não se exacerba-
riam quando, por exemplo, de uma transição política complicada. 

Acho que é nesse contexto em que principalmente se valoriza essa 
independência, vamos dizer, limitada do Banco Central – e aqui já 
tocando em um ponto levantado pelo Deputado Max Rosenmann 
– em um contexto de regime presidencialista. 

Não defendo uma independência absoluta, como o FED tem nos 
Estados Unidos, apesar de ser presidencialista. Eu sou a favor de 
uma independência mais amarrada, que obedeça às diretrizes do 
Governo e que permita uma cobrança do Banco Central.

Nesse contexto bastante limitado, creio que existem ganhos nos 
cenários mais adversos, os quais, felizmente, não estamos vivendo 
hoje, mas nunca se sabe o dia de amanhã.

Com relação ao Fundo Soberano, esse é um tema quente, muito 
atual. Cabe também falar da questão levantada pelo Deputado Max 
Rosenmann: quanto o País deveria ter de reserva? Cem, duzentos, 
trezentos? Tem limite ou não? Vale a pena acumular recursos em 
um Fundo Soberano?

O tema é bastante complexo. Confesso a V.Exas. que ainda não 
refleti até o fim, como gostaria, sobre a questão. Mas gostaria de 
mencionar alguns pontos. Parece-me que um Fundo Soberano sem 
lastro real, ou seja, um lastro de um ganho, por exemplo, com uma 
receita extraordinária de petróleo que não dura para sempre, ou 
uma poupança genuína, que seria uma poupança pública, como 
seria o caso, a meu ver não faz muito sentido.

Existem duas outras possibilidades. Uma delas seria criar pou-
pança para se ter o fundo, através de um superávit primário, pos-
sivelmente com a intenção de ajudar também a sustentar a taxa 
de câmbio. Trata-se de questão mais delicada para um País como o 
nosso, que tem hoje em dia um prêmio de risco muito baixo.

Só para lembrar, o prêmio de risco para o Brasil de 1 ano hoje 
é 0,3% ao ano. No auge da crise de confiança, em 2002, chegou a 
2.000%. Então, estamos falando de uma queda fantástica, porém há 
conseqüências. E uma das conseqüências é que a administração da 
taxa de câmbio só através da intervenção no mercado é mais difícil. 
Por quê? 
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Quando o país é muito arriscado, e o governo faz uma inter-
venção para retirar a taxa do que seria o nível do mercado naquele 
momento, existe um limite de dinheiro que vai entrar para, vamos 
dizer, contrariar essa alteração de preço.

Quando o prêmio de risco é baixinho, entra muito dinheiro. Qual-
quer decisão do Governo que, na visão do mercado, seja percebida 
como uma taxa que eventualmente vai se valorizar, porque o país 
tem um saldo em conta corrente, investimento direto, juro alto ou o 
que for, essa decisão vai levar a um influxo de capital muito grande.

Mesmo os países que têm controle de câmbio também não ob-
têm sucesso. Os controles funcionam, em geral, por pouco tempo. 
Depois, eles geram muita distorção. Enfim, não dá muito resultado. 
É uma questão difícil – vou pensando aqui em paralelo.

O tamanho da reserva de um país que tem taxa de câmbio flu-
tuante, com certeza, é menor do que a reserva de um país que tem 
uma taxa de câmbio fixa ou administrada. Eu não vejo sentido em 
um País como Brasil, que tem taxa de poupança baixa e câmbio 
flutuante, acumular um tanque de reservas de padrão asiático ou de 
padrão do Golfo. 

Estamos evoluindo na discussão do Fundo Soberano, acho que 
positivamente, pois começamos com uma idéia de não ter poupan-
ça e fazer o fundo, ou seja, financiar isso com dívida interna. E aí 
não vale a pena, pois é muito caro. 

Com relação às descobertas de petróleo, parece-me que faz senti-
do seguir o caminho, por exemplo, da Noruega. São bilhões de bar-
ris. Não se sabe ainda exatamente quanto, mas se fala em números 
astronômicos. Não sou geólogo, mas leio e tal.

Nesse caso, acho que deveríamos, sim, poupar recursos e criar um 
fundo. E depois tratar democraticamente de discutir o que fazer com 
o dinheiro, em que ritmo gastá-lo, gastar ao longo do tempo ou an-
tecipar um pouco com investimentos. Mas são discussões deliciosas 
para quem não tinha esse dinheiro. E elas devem ser feitas tendo 
uma visão de longo prazo. Acho que o fundo, nesse sentido, ajuda.

O Deputado Alfredo Kaefer fez uma série de perguntas. Vou ten-
tar respondê-las. As perguntas têm a ver com outras perguntas feitas, 
as quais no fundo, parece-me, querem buscar um caminho melhor 
no campo do juro, que hoje está alto, do câmbio, que se valorizou 
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muito; do gasto público, que anda crescendo muito; e das reservas 
cambiais, de certa maneira. Como administrar isso? O que fazer?

No que diz respeito ao instrumento da taxa de juros, o que o Ban-
co Central pode fazer é alterar a taxa de juros e um pouco a política 
de crédito de tal forma a afetar a demanda interna. Não se pode fazer 
mais. Isso também traz à tona a questão da produtividade, a questão 
do setor produtivo – e gostaria de abordar este ponto conjuntamente.

Do ponto de vista do Banco Central, o que é possível fazer é 
tentar criar um ambiente mais ou menos estável, não deixar ha-
ver muita inflação, também não deixar haver recessão, deflação ou 
depressão. Há países, como o Japão, que lutam contra a deflação e 
a depressão há muito tempo. É um problema seriíssimo. Não foi o 
nosso caso até hoje, mas um dia pode até ser.

Na Lei nº 4.595, senão me engano, os objetivos do Banco Central 
– o Tombini, com certeza, já leu – foram muito bem escritos. Tenho 
pena de não tê-los trazido. Mas um deles é evitar surtos inflacioná-
rios e deflacionários. É interessante. É audacioso.

Enfim, a pergunta é: o que fazer? Realmente, o nível da taxa de 
juros no Brasil é alto. Eu sou o primeiro a reconhecer. Eu sempre 
achei que nesse binômio juro/câmbio – e hoje o tema me assusta 
mais –, eu gostaria de ver um juro mais baixo, antes até de ver um 
câmbio mais depreciado. Hoje o ambiente global está muito favo-
rável para as exportações, está compensando. É claro que existem 
perdas setoriais tremendas, com custos sociais, locais, que são ques-
tões importantes de governo. Mas, do ponto de vista macro, chama 
mais a minha atenção o juro do que o câmbio, hoje.

Agora, não existem outros mecanismos, a não ser no lado da 
política fiscal.

Eu penso que o juro no Brasil tem vários componentes. Há ex-
plicações para esse juro real de 7% – e no curto prazo está até mais 
alto. Mas já foi bem maior, já foi 20%. O juro tem, do lado da de-
manda, o gasto público, que precisa ser equacionado. Então, há um 
descompasso com a política fiscal, que melhorou, porque temos um 
superávit primário, mas ele ainda não foi totalmente resolvido.

Depois, há uma questão importante de crédito, que são dois la-
dos da mesma medalha. Há um lado positivo, que é a nossa popu-
lação ter acesso a crédito – e participei desse processo com muito 
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entusiasmo, assim como vários que me antecederam e que me su-
cederam vêm trabalhando nisso, é um trabalho de várias equipes, é 
assim que tem de ser.

Cabe registrar que houve grande colaboração do Congresso, pois 
várias reformas importantíssimas têm sido feitas, Lei de Falências, 
instrumentos de crédito, garantias, etc., etc., etc. Isso é uma beleza. 
Agora, quando se está no Banco Central, como ocorre hoje com o 
Dr. Tombini, querendo reduzir a inflação ou, no momento, evitar 
que a inflação suba, com o juro crescendo 25% ao ano – seja porque 
as garantias são melhores, porque o ambiente está menos incerto, 
em razão da nova Lei de Falências, alienação fiduciária, cédula de 
crédito bancário, crédito consignado, etc., é uma beleza – isso tem 
um custo. O fato é que isso está antecipando o consumo, o que, por 
si só, não é uma fonte direta de geração de riqueza e dificulta a vida 
do Banco Central. Essa é a verdade tem que ser dita: é bom de um 
lado, mas é ruim do outro.

Quer dizer, quem está lá no Banco Central olhando a situação 
poderia ter a vida facilitada se o crédito não estivesse crescendo. Infe-
lizmente, não há muito o que fazer, pois são coisas que estão andan-
do em paralelo. Parte desse crescimento do crédito, eu acredito, não 
vai continuar para sempre. Não dá, pois chega a um ponto em que 
as pessoas não têm condições de tomar mais crédito, já compraram 
seu carro, seu imóvel. Chega uma hora que você entra – usando um 
jargão da engenharia – “em fase”. Eu não sou engenheiro, mas os 
economistas tentam aprender com os engenheiros. E quando entrar 
em fase acho que vai facilitar um pouco a vida do Banco Central.

Então, eu vejo no juro a questão do gasto público e, hoje, uma 
expansão de crédito transitória, além de resquícios do nosso passa-
do inflacionário, etc.

Eu acredito que, passada essa fase conjuntural em que o Banco 
Central está corretamente procurando impedir o aumento da in-
flação, e tenho muita convicção de que do jeito que está o juro já 
vai cair. E se o trabalho for aprofundando no campo fiscal, o juro 
deverá cair muito.

Falou-se aqui também do complexo de inferioridade – foi o 
Deputado Max Rosenmann, com muita propriedade –, pois re-
almente temos um complexo com juro? Temos. Por que o nosso 
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juro é tão alto? Eu acho que vai passar, eu acho que nós temos de 
acreditar. Se alguém chegar aqui e disser: olha, existe um país lá 
num universo paralelo ao nosso com superávit primário de 4,5% 
do PIB, inflação de 5,5%, balanço de pagamento redondinho, 
sistema financeiro redondinho, qual é a taxa de juro desse País? 
Numa visão estática, eu iria dizer que a taxa de juro desse país é 
9%, 10%, 11%, mais baixa do que a atual. Portanto, é uma ques-
tão transitória, a meu ver, que estamos administrando. Mas ela 
poderia ser reforçada.

No lado da produção, se eu puder misturar um pouco as pergun-
tas, também dá para ajudar. Se a oferta da economia crescer mais 
rápido, aumenta a oferta de produto, e o preço cai. É o mercado que 
funciona na esquina da rua e na indústria. É igual.

Poderíamos também melhorar o lado da oferta da nossa econo-
mia. Existe uma dramática necessidade de investimento em infra-
estrutura, existem custos os mais variados de se trabalhar no Brasil, 
pois o País é ainda muito burocratizado, regras trabalhistas pode-
riam ser revistas. Quer dizer, é possível melhorar o lado da oferta.

Precisamos também investir em educação, capital humano, o 
que vem sendo feito, mas dá para melhorar a qualidade, pois esta-
mos muito longe do que poderia ser.

Eu acho que tudo isso, a médio e longo prazo, também ajuda o 
Banco Central. Aumenta, de certa maneira, esse limite de velocida-
de – que ninguém sabe bem qual é.

Então, uma resposta aí para tentar cobrir algumas coisas.
Mas eu acho que o instrumento funciona. A verdade é que ele 

funciona. É um instrumento do Banco Central.
A curto prazo não tem solução. Talvez, o Banco Central já venha 

tomando providências na área prudencial, para não deixar o mer-
cado de crédito fazer bobagem. Acho que isso faz sentido. Algumas 
coisas assim, acho  eu, poderiam ser feitas.

Penso que é urgente que as nossas lideranças, aqui representadas 
e no Executivo, devem realmente encarar essa questão do gasto pú-
blico. Acho que não dá mais para esperar, pois se está asfixiando a 
economia e precisa ser feito.
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Lá nos idos de 2002 não foi uma questão fiscal. O lado fiscal estava 
certinho. Foi um medo do que vinha depois, que felizmente se mos-
trou muito razoável. Mas a verdade é que houve esse medo. O câmbio 
foi de 2 para 4, o que tem impacto sobre a inflação. Logo nas eleições 
o discurso dos vários candidatos foi mudando. Depois, o Presidente 
eleito tratou de apresentar as suas idéias, apresentou a sua equipe, e as 
coisas aí são essas que conhecemos. Não foi uma questão fiscal.

Acho que a independência do Banco Central em alguns momen-
tos poderia ter ajudado um pouco. Havia um medo assim, em al-
guns momentos, de certas jogadas heterodoxas, o que atrapalhou 
naquele momento. Acho que teria ajudado sim, voltando também 
à mesma questão.

A valorização do câmbio é um pouco o outro lado dessa meda-
lha, mas hoje é uma valorização um pouco mais benigna porque 
ocorre num ambiente global bom. O que é difícil são os impactos 
setoriais – aí é uma coisa mais “micro”.

Agora, o déficit em conta corrente vem aumentando em ritmo 
até bastante acelerado. A verdade é que estamos importando bens 
de capital. Não estaria ainda acendendo a luz amarela. Acho que, 
por enquanto, as coisas estão indo direitinho, têm explicação. Há 
problemas e benefícios. Para quem está importando é ótimo; para 
quem está exportando é péssimo. E o mercado vai tratar de equi-
librar isso. O Governo, de vez em quando, dá uma empurradinha. 
Por enquanto, está tudo mais ou menos certo aí também.

Vou voltar ainda à questão das reservas mais uma vez. Eu estou 
pensando aqui para ver se tenho mais alguma coisa a dizer.

O Deputado Félix Mendonça falou aqui no famoso Schacht. 
V.Exa. sabe que ele escreveu uma autobiografia intitulada Meus Pri-
meiros 76 Anos. Esse é otimista.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputado, quando ele 
assumiu, mudou a vida de todos agricultores, já que a Alemanha 
precisava de alimento, e injetou dinheiro para os agricultores pro-
duzirem mais.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Mas de-
pois foi ele o homem que domou a hiperinflação, também. Gerou 
uma certa confusão aquela história. Ele domou, é famoso. 
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Eu falei, Deputado, sobre a questão do sistema produtivo, que, 
acho, precisa de mais atenção talvez. É algo que se vê hoje pon-
tualmente. Penso que o País está pronto para outra campanha de 
reduzir o Custo Brasil. Está na hora, dá para fazer. É chato, será 
necessária uma lista, alguém para ticá-la, para fazer 500 mil, 5 mil 
coisas, mas, se for feito devagarinho, dará certo. 

Os temas juro e câmbio eu já abordei. Acho que precisa um pou-
co de ajuda do lado fiscal.

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – Dr. Armínio, a pergun-
ta é no sentido de que nós direcionássemos os recursos do Governo 
e também os empréstimos do BNDES para, por exemplo, a agricul-
tura alimentar. Se tudo o que for produzido for aplicado imediata-
mente, em 4 meses, haverá mais feijão, mais milho. Se o produtor 
fizesse o programa desse tipo, se orientasse nesse sentido, eu acho 
que lhe daríamos um alento.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Não sou 
especialista no setor, mas é uma fase importante nessa área de fato. 
O setor tem financiamento externo, mas o pequeno produtor não. 
Há um descompasso que talvez possa ser resolvido. Também acho 
que os bancos privados vão ocupar esse espaço com o tempo. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – Vão melhorando.
O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) - Enfim, eu 

não quero falar, inclusive na presença de especialistas, o Deputado 
Carlos Melles, que pode dar uma aula sobre o tema.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Com cer-

teza. A questão da produtividade, Deputado Emanuel Fernandes, é 
crucial. Existem estudos sobre a evolução da produtividade na eco-
nomia brasileira, inclusive tentando medir não só a produtividade na 
indústria, mas também o que os economistas chamam da produtivi-
dade mais fundamental – eu chamo de produtividade total –, aquilo 
que se consegue fazer crescer além do que o investimento sugeriria, 
tanto em capital físico quanto em capital humano, vamos dizer as-
sim. A educação também tem de ser incorporada. 

Eu nunca vi um estudo na linha do que V.Exa. sugeriu. Acho 
que existem estudos comparativos internacionais, sim, mostrando 
a relação com gasto público, mas eu não saberia aqui citá-los. Mas 
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considero muito importante. O custo do gasto improdutivo precisa 
ser medido e explicitado. Claro que do outro lado há beneficiários 
que sentem diretamente o ganho, mas a sociedade como um todo 
talvez não entenda o que está ocorrendo, e se cria – eu achei muito 
feliz a sua expressão – o subdesenvolvimento sustentado, que eu já 
anotei aqui. Com a permissão de V.Exa., vou plagiá-lo, naturalmen-
te citando a fonte. 

O Deputado Duarte Nogueira fala também desse conundrum de 
juros altos, câmbio forte, gastos públicos e inflação. Acho que S.Exa. 
teve ter tido de sair, mas a resposta eu creio que já dei. No fundo, onde 
há espaço para melhorar é na contenção do gasto, com certeza, e no 
lado da oferta da economia, talvez a curto prazo o trabalho que o Ban-
co Central vem fazendo na área prudencial. São as 3 vertentes que eu 
acho podem ser exploradas. A mais importante, a curto prazo, talvez 
fosse a do gasto público, seguida do crédito a longo prazo. As questões 
do lado produtivo precisariam ser abordadas. 

Deputado Max Rosenmann, nós já falamos dos temas mais gené-
ricos de independência, e S.Exa. fala do nível das reservas. Eu não 
conheço um estudo científico que faça uma equação, calcule e dê 
tanto, porque depende do sistema cambial, de uma série de coisas. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Ele talvez 

saiba, mas aí é o sistema intuitivo dele que é muito forte. O fato é 
que 200 bilhões dá a impressão de ser bastante. Por outro lado, o 
câmbio vai-se valorizando e também incomodando setorialmente 
muita gente. O agronegócio no Brasil deve estar ficando apertado, e 
outros setores também. A própria indústria também sente, embora 
os números agregados de produção industrial sejam excelentes. 

Então, é difícil. Minha intuição é a de que estamos chegando 
próximos de um número em que faria sentido acumular mais...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN – Nem que se gaste os 
200, mas que daqui para a frente se reduza.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Eu acho que 
faria sentido, no contexto, por exemplo, das descobertas de petróleo, 
criar um fundo. Seria uma ótima idéia. Também acho que o tema mui-
to dinheiro para pouco mundo é maravilhoso. A forma como V.Exa. 
colocou foi muito clara: há muito dinheiro e pouco mundo. 
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A meu ver, estão acontecendo 2 coisas em paralelo: uma é a dos 
bancos centrais terem deixado a inflação subir porque se concen-
traram muito no núcleo da inflação, e não na inflação cheia. Mas 
o que afeta a população é a inflação cheia. Acho que houve coleti-
vamente uma bobeada. E existe muita alavancagem também. Esse 
mundo da securitização, dos derivativos é fascinante. Ele intima um 
pouco, mas não é tão complexo assim. No fundo, no fundo estamos 
falando de alavancagem. E acho que foi uma fase de alavancagem 
talvez única na história, pelo menos na história recente, talvez indo 
lá nas tulipas, na Holanda. Eu não sei. A meu ver, o que existe hoje 
não tem precedente. Quer dizer, é gostoso quando está subindo, 
mas quando a máquina começa rodar ao contrário é um problema 
muito sério. Por isso os bancos centrais estão, de certa maneira, na 
Unidade de Tratamento Intensivo, na UTI, não sem razão. Mas é 
o desmonte dessa fase. Desculpem-me por me alongar tanto, mas 
preciso dizer que é uma fase da economia mundial muito boa. 

Os últimos 5 anos, que terminaram no ano passado, foram os 
de maior crescimento na história dos povos, na incorporação de bi-
lhões à economia produtiva, bilhões de pessoas trabalhando muito, 
poupando muito, estudando muito. Isso é sensacional. Agora, é cla-
ro que gera excessos, gera um certo entusiasmo, a turma se alavanca 
e depois vem a ressaca. Acho que é por aí. 

Vejo os bancos centrais hoje muito conscientes, ainda tenho o 
privilégio de freqüentar alguns fóruns de discussão, participo com 
meus...

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN – Nós temos de aprovei-
tar isso também, não deixar isso só para os outros.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – É, nós 
temos que aproveitar. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN – Nos últimos 25 anos, 
crescemos 2%.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Eu acre-
dito que o potencial de crescimento da nossa economia, se as ques-
tões do lado produtivo, da educação, da infra-estrutura forem abor-
dadas, da carga tributária, o nosso potencial é muito alto. Não seria 
os 4%, 4,5%, 5% que nós temos tido, seria mais. 
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Enfim, para concluir, o Sr. Presidente da Comissão, Deputado Pe-
dro Eugênio, apresenta a questão de como analisar os gastos, como 
priorizá-los. E me parece que hoje vivemos grave situação, em que 
há pouco espaço para o investimento. Esse, a meu ver, é um de-
sequilíbrio que precisa ser gradualmente corrigido. Já que é difícil 
imaginar carga tributária maior do que os quase 40% do nosso PIB, 
acho que vai ser preciso trabalhar na composição. É uma análise de 
custo/benefício que precisa ser feita.

E sobre o fundo soberano, dentro das minhas limitações, acho 
que já mais ou menos esgotei o que poderia dizer.

Obrigado. 
Desculpe pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Sr. 

Armínio Fraga.
Vamos para a nossa segunda e última rodada de intervenções, 

começando pelo Deputado José Carlos Aleluia.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – A pergunta, basica-

mente – todo o mundo já cobriu tudo e eu não vou gastar muito 
tempo –, diz respeito a uma preocupação que quero trazer ao Dr. 
Alexandre Tombini e ao Dr. Armínio Fraga sobre crédito. Esse é um 
problema com o qual o Dr. Armínio se preocupava muito quando 
estava no Banco Central. E realmente nós desatamos muita coisa 
de crédito – e não é por outro motivo que temos hoje um boom 
imobiliário fantástico, gerando emprego e crescimento econômi-
co, dando às pessoas oportunidade de adquirirem a casa própria. 
É claro que num financiamento de longo prazo os juros são muito 
sensíveis. Toma-se 100 mil, com juros de 10%, e, pagando-se 1.000 
por mês, amortiza 2. Então, os juros são muito sensíveis. Mas, de 
qualquer maneira, nós criamos um negócio novo. E gostaria que os 
senhores elaborassem um pouco mais essa questão do crédito de 
longo prazo. Eu acho que se resolveu o problema do crédito.

Nós criamos uma bolha, que é o crédito da pessoa física para 
custeio. Essa bolha vai estourar não sei quando nem como. Mas há 
um problema de crédito no Brasil, que é o crédito da produção da 
pequena e da média empresa.
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O BNDES, que é o grande detentor de capital, comete o grande 
equívoco de financiar os que já são facilmente financiáveis. Uma 
empresa que está na Bolsa de Nova Iorque não precisa pegar em-
préstimo do BNDES. E o BNDES pega mais de 50% de seus recursos e 
empresta a empresas financiáveis, aquelas que conseguem dinheiro 
na Bolsa, e termina não tendo dinheiro para emprestar à pequena 
e à média empresas, que no Brasil não conseguem tomar emprésti-
mo. Daí eu pergunto aos banqueiros porque nós não acreditamos 
no balanço. Dá lucro 5 anos seguidos, paga Imposto de Renda – e 
ninguém dá lucro 5 anos seguidos pagando Imposto de Renda para 
fantasia –, e não consegue financiamento, não tem capital de giro, 
não há como crescer. E o processo do BNDES, o processo de finan-
ciamento dos bancos para a média empresa – não só a pequena ou 
a microempresa... A média empresa brasileira não se financia. Qual 
o caminho para encontrarmos uma forma de a média empresa con-
seguir entrar no circuito em que todos estão entrando? Quer dizer, 
por que não há problema de financiamento para a grande empresa, 
para o cidadão e para a habitação, mas há problema de financia-
mento para a média empresa? Esta é a minha pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Com a palavra o 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Pre-
sidente, quero também me associar aos que já cumprimentaram 
V.Exa. e a Comissão, bem como o Deputado Arnaldo Madeira, por 
trazer aqui esses 2 experts, esses 2 respeitados profissionais, o Dr. 
Armínio Fraga e o Dr. Alexandre Tombini.

Na verdade, quando somos dos últimos a dirigir questionamentos, 
vemos a nossa intenção um pouco esvaziada, no sentido até positivo, 
porque o assunto já foi abordado. Eu tinha a pretensão de me deter 
na influência, no ímpeto dos gastos públicos na política de controle 
da inflação, mas o assunto de certa forma já foi esmiuçado. 

Então, para resumir, gostaria de deixar uma questão aos 2 con-
vidados, ainda relacionada a gastos públicos, mas direcionada ao 
seguinte: quais os instrumentos que devem ser adotados para se evi-
tar que os gastos públicos, saindo do controle, como efetivamente, 
ao que parece, já ocorreu, contribuam para o aumento da inflação? 
Esta, basicamente, é a questão que apresento aos senhores.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, 
Deputado. 

Com a palavra o Deputado Otavio Leite, por 3 minutos.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente, nosso amigo 

Dr. Armínio Fraga, Dr. Alexandre Tombini – satisfação em conhecê-
lo –, minhas escusas iniciais caso seja redundante, porque, pelo que 
consta, nossa média de possibilidade de estar no mesmo local segui-
da e continuamente, na Câmara, é de no máximo 45 a 50 minutos, 
eis que são milhares os assuntos a tratar.

Farei 2 observações e indagações breves. No bojo do balanço das 
nossas contas externas, sempre procuro acompanhar a conta turis-
mo, que é um segmento a que eu me dedico e que acho fundamen-
tal para enfrentar o desafio do crescimento, na perspectiva de fazer 
com que ele se expanda no Brasil, sobretudo o turismo receptivo, 
o turismo de pessoas do estrangeiro que vêm ao Brasil, seja para 
negócios, seja para lazer. Não interessa.

Ocorre que para essa operação funcionar bem é preciso que haja 
fluxo, oferta de vôos, facilidades de obtenção de visto, uma série 
de mecanismos que facilitam a entrada de capital líquido na nossa 
economia, proveniente dos gastos efetuados aqui pelo turista. De 
tal importância isso é, que nós advogamos que a atividade econô-
mica de trazer turistas para o Brasil seja equiparada, ou seja, tenha 
o mesmo status jurídico que hoje o Brasil empresta aos exportado-
res de manufaturados, quaisquer que sejam. Porque, na verdade, a 
mais-valia obtida por um produto vendido é no fundo a mesma, em 
termos de efeito positivo na nossa economia, da entrada de turistas 
que vêm consumir etc.

O dólar é fundamental para esse aspecto também, e o dólar, nes-
ta circunstância, tem sido muito perverso, pelo que nós ouvimos e 
presenciamos. O Ministro Melles sabe muito bem do que falo – é 
militante da causa, titular da Pasta –, sabe que os operadores turís-
ticos receptivos vêm enfrentando dificuldades tremendas no Brasil, 
tremendas, porque o nosso destino acaba não sendo tão interessan-
te do ponto de vista do gasto, não obstantes os outros fatores. 

Do ponto de vista da conta turismo, qual é a perspectiva dos 
senhores para o dólar, a médio prazo? Qual é a projeção desse hori-
zonte? Ele tende a piorar ou a amenizar?
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Outra pergunta é se os senhores consideram válido, oportuno, 
traduzirmos em letra legal essa equiparação do status que se oferece 
aos exportadores para os agentes econômicos que fazem o mesmo 
por meio da captação de turistas. 

Agora pego a esteira de raciocínio do eminente Deputado José 
Carlos Aleluia no que diz respeito à bolha, que é visível, do crédito 
para pessoas físicas – não sei se alguém abordou este tema. O recen-
te fenômeno no Brasil do crédito consignado, que eu diria que em 
alguns instantes pode ser conceituado como a “farra” do crédito 
consignado, pois tem, sim, criado uma possibilidade de consumo, 
mas, por outro lado, fez com que milhares e milhares de brasilei-
ros ficassem completamente encalacrados. Falo de aposentados, de 
servidores públicos etc. Isso me chama a atenção porque a meto-
dologia que se implantou no Brasil é de adesão dos bancos às esfe-
ras públicas. Não houve sequer licitação, para que se estimulasse a 
competição, a fim de que pelo menos os juros fossem mais baixos.

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO – Deputado Otavio Leite, 
V.Exa. poderia me dar um aparte?

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – V.Exa. manda, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Deputado Fa-

binho, nós estamos fazendo inscrições. Eu pediria a V.Exa. – me 
perdoe a intimidade, Deputado Fábio Ramalho, grande amigo – que 
evitássemos apartes, porque estamos com pouco tempo. Mas posso 
inscrever V.Exa.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Em síntese, é isto. Eu queria 
indagar sobre as contas externas em relação à conta turismo, fa-
zendo aquela observação conceitual, e sobre essa bolha da pessoa 
física, do empréstimo consignado. Onde vamos parar? Quero tentar 
exercitar o que vem a ser a circunstância de análise de, sei lá, pelo 
menos daqui a uns 5 anos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, 

Deputado Otavio Leite.
Tem a palavra o Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas.
O SR. DEPUTADO LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS – Meus para-

béns aos membros da Comissão de Finanças e Tributação. Não sou 
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membro desta Comissão, estou aqui como convidado do Depu-
tado Arnaldo Madeira. Quero dar-lhes os meus parabéns pela ini-
ciativa e cumprimentar o Armínio Fraga e o Alexandre Tombini, 
amigos de longa data.

Minha observação ao comentário dos 2 diz respeito à questão 
fiscal. Há quase consenso de que a responsabilidade pelo combate 
à inflação não pode ficar só sobre os ombros do Banco Central, 
de que o gasto corrente do Estado brasileiro está descontrolado e 
crescendo num ritmo inconveniente, mandando sinais negativos 
para o mercado, e de que reverter isso é uma coisa importante. No 
entanto, quando falamos em tomar mais providências no campo 
fiscal, estamos sempre falando em aumentar as metas de superávit 
primário. 

Quando nós implantamos o sistema, em 1999, eu era Prefeito. 
Menos de 1 ano depois das metas de superávit, as operações de cré-
dito da PETROBRAS deixaram de ser contabilizadas para efeito de 
cálculo do superávit primário; quer dizer, o endividamento da PE-
TROBRAS não se somava à dívida de União, Estados e Municípios. 

Como mencionou o Armínio, no processo de estabilização, colocar 
Estados e Municípios em ordem foi fundamental – bancos estaduais, 
renegociação das dívidas de Estados e Municípios. Mas a realidade 
que estamos vivendo hoje é o contrário disso. A parte mais saudável 
do setor público hoje não é a União. Os Municípios brasileiros já 
respondem por quase 40% da formação bruta de capital fixo do setor 
público, e sem nenhuma alavancagem. Ou seja, o que o Deputado 
Aleluia reclama para os pequenos e médios empresários, do ponto de 
vista do setor público o desequilíbrio é muito maior. 

A dívida agregada do setor público é muito grande; o gasto corren-
te está descontrolado. Mas, do ponto de vista da Federação, há uma 
subalavancagem também muito grande no investimento, e as regras 
que se usam para sinalizar para o mercado responsabilidade fiscal, 
que é o agregado do setor público, levam-nos a situações como esta: 
um pequeno município com zero de dívida que quer, por exemplo, 
comprar equipamentos agrícolas para aumentar sua produção de fei-
jão e arroz, muito importantes para melhorar, pelo lado da oferta, as 
expectativas de inflação, ele não pode fazê-lo – para fazer essa opera-
ção na FINAME, do BNDES, por exemplo, ele vai ter que entrar na fila 
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do Tesouro Nacional, responder a 111... Enfim, na prática não existe 
crédito para o setor público. E isso vai aumentar a dívida agregada do 
setor público. Falo de 100 mil reais em equipamentos para que um 
Município dê suporte à agricultura e amplie sua produção. 

Não seria importante, neste momento, pensarmos também na 
qualidade do ajuste fiscal? Pensando em termos federativos, metas 
de superávit tudo bem; mas, por exemplo, a União não tem que 
cumprir a LRF? Pois não tem ninguém controlando a União; ela é 
que controla o endividamento de Estados e Municípios. 

Acho que nós deveríamos aprofundar a discussão de metas – não 
estou sugerindo que não haja metas de superávit primário agrega-
do, porque elas são necessárias –, de metas de qualidade do ajuste, 
do ponto de vista da Federação brasileira. Hoje não tem incentivo 
nenhum o Município que cumpre a LRF, porque não existe crédito 
para Municípios. Não há nenhum tratamento diferente para o mu-
nicípio que está saudável, que tem capacidade de investimento, que 
tem capacidade de endividamento. Nos Estados isso acontece um 
pouco menos, mas também acontece. Acho que deveria haver me-
tas que “ranqueassem” os Estados. Outros países têm leis de falência 
para o setor público, ranking de crédito. Quer dizer, o Brasil melho-
rou sua posição, mas os entes da Federação podiam ser classificados 
e ter acesso a crédito de acordo com a qualidade fiscal e do crédito 
que têm. A respeito da classificação dos Municípios, existe municí-
pio AAA e também aquele que não deveria ter acesso a crédito. Será 
que não podemos pensar em mecanismos para um ajuste mais fino 
nas metas fiscais brasileiras e não apenas na ampliação do superávit 
primário agregado? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, 
Deputado.

Com a palavra o Deputado Carlos Melles.
O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – Sr. Presidente, quero cum-

primentar V.Exa. e o Deputado Arnaldo Madeira pela iniciativa, os 
demais colegas, companheiros de Comissão, o Tombini, e dizer da 
alegria de rever nosso amigo Armínio Fraga.

Vou tecer rápidas considerações e começarei de trás para frente. 
O Otávio falou a respeito do problema do turismo. Em 2000, 

quando entrei no Ministério, fui mal interpretado por dizer que 
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queria vender o Brasil lá fora. O Brasil precisava e continua preci-
sando ser vendido até hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Precisa ser ven-
dido no bom sentido, não é?

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – No bom sentido. Vendê-lo, 
porque a Alemanha exporta 25 milhões de turistas por ano e o Brasil 
recebe apenas 400 deles. Essa é a grande preocupação. A empresa do 
turismo emissivo tem que ser revista. Hoje gastamos mais indo do 
que recebemos. A conta é simples: com o recebimento de 20 mil de 
turistas pelo Brasil, gastando 1 mil dólares por mês, dá para saber o 
que o setor pode fazer. São 20 milhões de dólares limpos gerando 
renda é formidável. Com certeza, é a melhor indústria do mundo! 

Outro aspecto. Na última audiência em que contamos com a 
presença de representante do Banco Central, ficou demonstrado 
um pouco desse sentimento, só que muito mais acentuado, de que 
o Brasil estava gastando muito, sobretudo na área pública, e com 
crédito muito elevado.

O Presidente Pedro Eugênio havia dado uma saída, quando o ex-
Presidente Armínio Fraga falou sobre os gastos públicos. E o Deputa-
do havia feito a mesma observação em reunião interna com o Tesou-
ro. Realmente, os gastos públicos caíram 12,7% em relação ao PIB. E 
o Governo se escuda muito nessa proporção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – São 2,8%, no 
quadrimestre.

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES – É, são 2,8% no quadri-
mestre.

Então, não estamos acostumados com essa conta. Como bem 
disse o Max, parece que é pecado gastar. Tem a ver com aquele as-
pecto cristão de viver na pobreza.

Mas é interessante. O Presidente Meirelles disse para não se pre-
ocupar – e S.Exa. desempenha brilhante trabalho junto com sua 
equipe –, porque o Brasil oferece crédito de 20% a 30% do PIB, 
enquanto alguns países oferecem até 200%. E citou alguns deles, e 
ainda disse que éramos conservadores. 

A verdade é que são 180 milhões de brasileiros, de 10 a 11 mi-
lhões entrando na classe C. Esse potencial de entrada é muito 
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grande; esse poço de compra de automóvel, de casa, esse consu-
mismo que parece não ter fim, afora a renovação. 

Todos nós nos preocupamos com isto: se o caminho da econo-
mia está correto; se a inflação é apenas um susto; e se a taxa de juros 
está suficientemente pronta para correção. 

Falo agora a respeito de uma área que acho preocupante. A so-
ciedade brasileira, o Congresso Nacional, enfim, todos nós não es-
tamos dando a atenção que deveríamos ao setor primário, o único 
setor gerador. Digo muito isso, porque no turismo e no setor primá-
rio só da terra se tira o que se tira. Agora, vindo água e energia como 
grandes componentes e petróleo acima de 100 dólares... Até álcool 
de abacaxi é viável.

Também não me assusta o espaço físico de terra. O Brasil tem 
terra para tudo. Mas me assusta muito, e sinto-me confuso num 
momento como este, o fato de que o Governo não perceba que 
o superávit primário vem quase limpo do setor primário, do setor 
agrícola. O endividamento do setor tem vindo numa curva galo-
pante. Na primeira tranche, em 1996, foram 20 bilhões; na segun-
da, em 2002, mais ou menos 30 bilhões; e, agora, 80 bilhões para 
rolagem da dívida. Perguntei ao Presidente Tombini, como ele via o 
setor primário em relação ao que não tem saída. O Presidente Lula 
disse que íamos ver o adubo. Adubo é de 3 a 5 anos para se começar 
a pensar. A China tem consumo de fertilizantes dobrado. No início 
do Plano Real, custava 200 reais a tonelada. Hoje, ela custa 1.200. 
Quer dizer, há um conflito no setor primário que precisa ser revisto, 
em termos de política agrícola. 

Infelizmente, hoje, o Brasil, com toda a competência de produ-
tividade, terá de rever a situação pontualmente, porque pode ser 
que tenha de ser subsidiado em alguns culturas, em determinados 
momentos.

Por último, chamo a atenção para o que disse o Deputado Aleluia 
e que foi corroborado por muitos: vale a pena darmos uma olhada na 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Tínhamos mais ou menos 
1 milhão e 700 mil microempresários no SIMPLES. Hoje, temos 3 
milhões. Eles é que estão realmente colaborando para a formalização 
do emprego. Mas há um pecado: não dispõem de crédito, que é limi-
tado. Fizemos consórcio. A lei é moderna não apenas para o Brasil, 
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como para o mundo inteiro. Trata-se de uma lei de inclusão social, 
desenvolvimentista. Vale a pena acompanharmos a situação.

Parabéns! É uma alegria revê-los.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Depu-

tado Carlos Melles.
Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, agradeço a 

V.Exa. a oportunidade de participar deste debate.
Vou restringir minha colocação no que diz respeito ao crédito 

consignado, que será nosso problema no futuro. Por que digo isso? 
Primeiro, o que o INSS fez da última vez, alongando prazo e li-
mitando em apenas 2,5% a taxa de juros, na minha avaliação, é 
uma extorsão ao aposentado. Na hora em que estende o prazo, para 
alegria dos bancos, coloca na base muitas pessoas que não tinham 
condições de pegar empréstimo, porque a pessoa pega pela presta-
ção e não pela taxa de juros. O crédito consignado só atendia a 35% 
do INSS, e, agora, passou a ter base muito mais ampla de pessoas 
que não vão fazer a conta nunca, até porque não têm capacidade 
e entendimento para fazê-lo. O teto de 2,5% é roubo. É roubo! Por 
que pegamos empréstimo pessoal a 1,5%, 1,2% no crédito consig-
nado e a pessoa que tem menos condição tem de pegar no limite de 
2,5%? Baixou de 2,64% para 2,5%, mas continua sendo roubo. 

A minha avaliação é esta. Isso é um assalto, principalmente uma 
covardia com as pessoas que têm menos informação. 

Há outro problema em relação ao crédito consignado. Os entes 
da Federação abrem para todos os bancos, que é o correto, impõem 
limites, e as grandes cidades fazem licitação da folha de pagamento. 
O banco que ganhar e abre sobrecrédito sobre o crédito consignado. 
Ele tem a folha de pagamento e acha que segura com ela. Podem-se 
consultar prefeitos de cidades importantes – digo isto porque tenho 
exemplo na minha cidade – para ver a quantidade de servidores que 
estouraram o limite e o desespero dessas famílias. Tem banco em São 
Paulo que está dando crédito consignado de 120 meses. Isso afora o 
empréstimo para o automóvel. O prazo de financiamento é maior 
que a vida do próprio automóvel. Isso não tem como dar certo.

Em relação ao crédito consignado, o Governo fez grande car-
naval, dizendo que tinha atendido o aposentado, enquanto, na 
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verdade, atendeu aos bancos, porque ampliou a base. mantendo 
um teto de extorsão ao servidor. 

Outra questão que ocorre no Brasil inteiro: as prefeituras vão 
licitando e quem ganha vai dando as cartas. Então, ou o Banco Cen-
tral, que tem esse poder, segundo me informaram, toma algumas 
decisões de restrição, ou, na minha avaliação... Eu estive até num 
banco, na semana passada, que vai zerar o crédito consignado, por-
que acha que a coisa já chegou a uma forma de disputa que pode 
gerar problemas no futuro ao País.

Quero parabenizar, mais uma vez, o nosso sempre Presidente 
Armínio Fraga, pela capacidade, pela inteligência, por ser contra 
o Fundo Soberano, mas sem dizer não. É óbvio que o Presidente 
Armínio Fraga foi contra, como nós somos, essa invenção absurda 
e sem nenhum sentido do Ministro da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – O Deputado Fá-
bio Ramalho está com a palavra. É o último inscrito

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO – Primeiramente, quero 
cumprimentar o Deputado Arnaldo Madeira, o Presidente, o ex-Pre-
sidente Armínio Fraga e o Tombini. 

Eu fui prefeito de uma cidade pequena e sei o que é crédito con-
signado: é assalto e falta de respeito. Por que é assalto e falta de 
respeito? Numa cidade pequenina, quando fui prefeito, não deixei 
haver crédito consignado. Hoje não estou prefeito, mas sei que as 
pessoas da minha cidade que trabalham na prefeitura estão passan-
do fome, mesmo os aposentados, o que é o maior absurdo. Há pes-
soas que não têm planejamento familiar, planejamento financeiro. 

Eu fui ao Banco Central. O Alexandre e outras pessoas já haviam 
me falado que essa questão não é do Banco Central, nas várias vezes 
em que eu estive lá com eles. Porque desde o início eu falava disso. 

O que eu vejo que acontece hoje, Presidente, com a questão 
do crédito consignado? Alguém aqui do Banco Central poderia 
visitar as pequenas cidades para ver a desgraça que o povo está 
vivendo, a desgraça do crédito consignado. Vejamos o caso de 
uma pessoa de 65 anos que nunca teve recursos e se aposenta. A 
maioria das pessoas que se aposentam pelo INSS nunca tiveram 
um salário mensal. O que acontece com essa pessoa? No final da 
sua vida, quando poderia ter dinheiro para comprar um remédio, 
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para comprar comida, para sobreviver, encontra alguém ou um 
banco que lhe faz um empréstimo. Então, o neto compra uma 
moto, o outro compra uma geladeira, o outro pega dinheiro. Que 
acontece depois? O cara passa fome. 

Será que o Banco Central não tem sensibilidade? Será que o Ban-
co Central só vê dinheiro, dinheiro, dinheiro? Será que no Banco 
Central não há alguém que seja humano? Eu pediria a vocês que 
usassem de humanidade. Nós temos mais de 5 mil Municípios em 
que pessoas estão passando fome por conta de vocês que estão aqui, 
que deveriam fazer as leis para proteger as pessoas, sobretudo os mais 
pobres, os que precisam realmente do salário para sobreviver, para 
comer, para ter dignidade. E peço para que usem da sensibilidade, já 
que não podem usar da lei. Usem de humanidade, já que não podem 
usar da lei. Saiam daqui, se quiserem, qualquer um de vocês; estou 
disposto a correr com vocês aí por 20, 30, 100 cidades, para vocês 
verem o monstro que vocês fizeram para o povo brasileiro. Não sei 
quem fez, mas é um monstro. Que me desculpem, mas é verdade. 

Sou da base do Governo, mas sou um homem justo. Ontem mes-
mo votei contra a CSS. Embora da base do Governo, eu sou uma 
pessoa que vota de acordo com a minha consciência. Respeito a 
Oposição aqui, que é uma oposição brilhante, e tenho honra de ser 
da base do Governo também. E muito melhor do que isso é convi-
ver com todas as pessoas aqui e ter alegria de poder estar aqui, meus 
grandes amigos!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Concluídas as 
intervenções dos Srs. Parlamentares, vamos às conclusões finais dos 
nossos convidados. 

Entretanto, antes disso, usando mais uma vez a prerrogativa de 
estar com o microfone da Presidência à mão, eu gostaria de fazer 
uma rápida intervenção.

Acabamos de combinar aqui, eu e o Deputado Madeira, tendo 
em vista as diversas intervenções do Plenário a respeito dos gastos 
públicos – preocupação relevante, embora eu possa levantar aqui 
uma série de questionamentos, porque muitas das observações 
específicas feitas aqui não são justas para com o Governo; mas a 
questão é relevante, é extremamente relevante –, que vamos assinar 
um requerimento, a ser apreciado pelo Plenário da Comissão, para 
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fazermos um seminário especificamente voltado para a discussão 
dos gastos públicos, a fim de que nós possamos dar oportunidade às 
autoridades do Governo. O assunto tem menos a ver com o Banco 
Central e mais, por exemplo, com o Ministério do Planejamento, 
com os Ministérios setoriais. Nós, que somos da base do Governo, 
queremos ter a oportunidade de demonstrar que não há esse des-
controle que muitos pensam que existe.

Mas não vamos discutir isto agora. Vamos fazer o seminário e ter 
a oportunidade de discutir isso com tempo.

Quanto à questão do crédito consignado, o tom que de repente 
prevaleceu nas últimas intervenções fugiu um pouco daquela linha 
de manter a discussão num plano mais técnico. Mas, evidentemen-
te, houve total legitimidade por parte dos Parlamentares que fize-
ram as críticas.  

Eu queria apenas lembrar o seguinte. Seria muito ruim se estivésse-
mos aqui para discutir sobre problemas inerentes à falta de ação, à falta 
de iniciativa, à falta de intervenções públicas que visem o benefício 
da população. Sempre foi reconhecida a dependência vergonhosa dos 
servidores a agiotas. E essa dependência ocorria com o respaldo das 
folhas de pagamento de órgãos públicos, que assim o permitiam. 

Parece-me um grande avanço o crédito consignado, sim. Quero re-
gistrar essa divergência, para que fique estabelecida neste momento, 
sem prejuízo da necessidade de permanente aperfeiçoamento desse 
processo. Temos de lembrar que crédito é um processo que tem custos 
e que o Brasil está muito longe de atingir aquele patamar de crédito 
que muitos países têm, na relação com o PIB. Há muito por avançar. 

Acho perigosa a tese de que o pobre é incapaz de saber gerir os 
seus negócios. O pobre, pelo contrário, tem capacidade de gerir seus 
negócios. Não vamos introduzir aqui neste debate o preconceito. O 
pobre tem capacidade, sabe se endividar e gerir as suas contas. Um 
exemplo disso é o PRONAF, que, aliás, se não me engano, saiu de 
2 bilhões para 13 bilhões em apenas 6 anos. Ele é para o pobre e é 
pago com índice de inadimplência muito reduzido. 

Eu queria fazer este registro, talvez extrapolando um pouco, ape-
sar das minhas atribuições.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, V.Exa. não 
entendeu o que eu disse. Eu não sou contra o crédito consignado. 
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Eu sou contra a criação de um instrumento que nitidamente é usa-
do de forma distorcida. Dois e meio por cento para um crédito ga-
rantido é muito alto hoje no Brasil. Qualquer um de nós aqui, hoje, 
no Banco do Brasil, pegamos crédito a 1,2%. Então, é para isso que 
eu estou tentando alertar. Não sou contra o crédito consignado. 

E depois há o seguinte: da forma que está, está-se trocando o 
agiota informal pelo agiota formal. 

Então, não sou contra, mas acho que é uma extorsão. É só fazer a 
conta. V.Exa. foi Secretário de Fazenda e sabe fazer conta. Verá que 
há uma extorsão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Eu diria aos colegas 
que tiveram oportunidade de formular as suas questões que eu tive 
oportunidade de fazê-lo em homenagem ao contraditório. Mas eu re-
almente pediria para não reabrirmos esse debate, a fim de darmos mais 
oportunidade aos nossos convidados de fazer suas observações.

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO – Uma questão de ordem, 
Sr. Presidente. É rapidinho. 

Eu fui prefeito de cidade pequena e sei que o PRONAF é para a 
pessoa produzir e gerar riqueza. Por isso eu parabenizo V.Exas. Eu 
usei muito esse programa no Município, e posso dizer isso porque 
eu vivenciei. Realmente, esse é o melhor crédito, porque permite 
produção e gera riquezas. 

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sr. Presidente Pedro Eugênio, 
faço uma breve sugestão. Não se trata aqui de enveredarmos para 
uma discussão de crédito consignado. Não somos contra o crédito 
consignado. O que queremos, e acho indispensável discutir, à luz 
de profunda avaliação, é ver como ele vem sendo consignado no 
Brasil, que conseqüências vêm gerando – e por aí vai. 

Portanto, vem a sugestão. Já não foi oferecida a idéia de um semi-
nário?! Que venha um seminário sobre crédito consignado. E V.Exa., 
Sr. Presidente, pode promovê-lo pela Comissão. Estaremos lá. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado pela 
sugestão, Deputado.

Com a palavra o Sr. Alexandre Antonio Tombini, para suas con-
siderações finais.
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O SR. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

O Deputado José Carlos Aleluia menciona a evolução do mer-
cado de crédito, alguns componentes importantes, como crédito 
imobiliário, o consignado, como também aquele que é o cerne da 
questão de S.Exa., o crédito para produção de pequenas e médias 
empresas, que ainda não evoluiu da maneira como ele pensa seria 
adequado no atual estádio de desenvolvimento do País.

O crédito imobiliário, creio, vem em razão também de um está-
dio de estabilização da economia brasileira, que, nos últimos tem-
pos, na média, permitiu que as taxas de juros reais da economia 
caíssem bastante, fazendo surgir alguns bons negócios. 

Além disso, o Presidente Armínio também mencionou iniciativas 
do Congresso relativas ao patrimônio de afetação e outras relaciona-
das a melhorar as garantias no setor imobiliário. Então, essa indústria 
tem como crescer nos próximos anos. E imagino ser este um elemen-
to de convergência da economia brasileira para outras economias, 
para não se chegar ao ponto em que elas chegaram. Hoje elas têm 
problemas com isso. Mas devemos reconhecer o fato de que no Brasil 
ainda há insatisfeita demanda por moradias, algo da ordem de 6 a 7 
milhões, segundo especialistas. Ou seja, há fundamento econômico 
para esse segmento do crédito crescer; e  há muitos crescimentos para 
serem feitos antes de se passar para um excesso, digamos, de oferta e 
outros problemas que vêm sendo enfrentados. 

Em relação à questão da bolha, que inevitavelmente vai estourar, 
segundo as palavras de S.Sa., eu acredito que não. O Banco Central 
tem estado atento à evolução, sob a perspectiva obviamente da regu-
lação prudencial, da supervisão prudencial. Alguns importantes mo-
vimentos foram recentemente feitos, relativamente a problemas que 
têm surgido em outras partes do mundo sobre bolhas de crédito.

O fundamental problema vai ser atacado em janeiro. O Conse-
lho Monetário Nacional baixou uma resolução sobre tratamento 
contábil da cessão de crédito, em que obviamente o registro con-
tábil das carteiras de crédito deve se dar de acordo com a essência 
econômica por trás das operações. Ou seja, a instituição original, a 
carteira de crédito ceder para um mercado de capitais ou para ou-
tra instituição maior e reter riscos com obrigações, ou, no caso de 
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mercado de capitais, FIDC, com retenção numa cota subordinada 
de grande monta, isto, na essência, representa a retenção subs-
tancial dos riscos e benefícios da operação. Nesse caso, pela nova 
regra, que entrará em vigor em 1º janeiro de 2009, o portfólio de 
toda a carteira terá de continuar a ser registrada na instituição 
originária. Então, aquele incentivo para originar, distribuir e reter 
risco, mas abrir espaço no balanço para alavancagem adicional, 
está sendo tratado de forma dura do ponto de vista contábil. Foi 
discutido com a indústria desde o início de 2007. O Conselho Mo-
netário baixou resolução em janeiro de 2008, que entrará em vigor 
em 1º de janeiro de 2009. Isso reduz risco. 

Outra questão também, depois de toda a discussão das tarifárias 
bancárias e depois de muito debate inclusive nesta Comissão e de 
outras Comissões da Câmara, com outros participantes do Minis-
tério Público, indústria e o Governo em geral, decidiu-se vedar a 
cobrança da tarifa de abertura de crédito. A tarifa de abertura de 
crédito cobria esses custos de origem. Ainda que tivesse origem lá 
na ponta, depois que esse crédito fosse pré-pago ou revendido para 
terceiros, o custo de origem do empréstimo era coberto pela TAC. 
Hoje em dia, essas despesas de origem podem ser financiadas, mas 
isso tem de estar explícito no contrato.

Ou seja, essa medida vem no sentido de disciplinar esse mercado 
de “pastinhas” que vão ao interior do País para oferecer crédito consig-
nado. É uma medida que aparentemente tem o caráter unicamente de 
transparência e concorrência, mas tem o caráter prudencial também, 
de não se originarem créditos a qualquer custo, sem que o originador 
tenha preocupação relativamente à qualidade daqueles créditos por-
que ele estava coberto nos seus custos que passava para a frente.

Quanto à produção da pequena e da média empresa, é um cam-
po de trabalho, temos trabalhado com o SEBRAE, temos um con-
vênio. A Lei da Pequena e da Microempresa, o sistema de garantias 
é algo que está sendo discutido, vai ser trabalhado ao longo dos 
próximos meses, mas, com a evolução, no estágio atual da econo-
mia brasileira, tivemos uma transformação nas fontes de funding 
para as empresas. As empresas não só vão ao BNDES, vão também 
ao mercado de capitais.
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A atividade do mercado de capitais brasileiro em 2007 foi uma das 
maiores do mundo em termos de empresas de médio e grande portes 
financiando no mercado de capitais a abertura dos IPOs, as ofertas 
iniciais de ações no mercado de capitais, o que abre espaço para ou-
tros atores da sociedade participarem do mercado de crédito.

O crédito ao consumo, de fato, vem com crescimento forte, tal-
vez moderado aí na margem, mas abre espaço para essas médias e 
pequenas empresas no crédito bancário porque as grandes vão ao 
mercado de capitais cada vez mais financiar.

Creio que o processo de formalização da economia ajudará a su-
perar a assimetria de informação. Eu não sei exatamente a qualidade 
da contabilidade do potencial tomador, mas, a partir do momento 
da formalização, esse assunto vai sendo trabalhado.

Basicamente é isso, eu acho que há campo para trabalhar essa ques-
tão do crédito para a produção da pequena e da média empresa.

O Deputado Pannunzio fez comentários sobre os gastos públicos. 
O nosso Presidente aqui já atacou esse assunto. Da minha parte, eu 
falei na primeira sessão de perguntas. Do meu ponto de vista, do 
Banco Central, nós temos visto, digamos assim, a forma reduzida 
do fiscal, ou seja, o primário, o resultado entre receita e despesa, 
criando uma situação onde a relação entre dívida e PIB vem caindo 
ao longo dos últimos anos, o que tem ajudado, enfim, as demais 
políticas, a política monetária.

Essa sinalização e essa definição de uma poupança adicional de 
meio por cento também representam um passo nessa direção. A qua-
lidade, a composição, isso vai ser discutido posteriormente, mas, do 
nosso ponto de vista, tem ajudado a afastar aqueles temores de capa-
cidade de pagamento, por parte do setor público, de sua dívida.

O Deputado Otavio Leite traz a questão importante do turismo 
receptivo. É uma área que realmente tem potencial no Brasil. Falan-
do como economista, agora como pessoa física, de fato, viajamos 
para o exterior e vemos outros países com menor potencial receber 
mais turistas.

Do ponto de vista do Banco Central, do Conselho Monetá-
rio Nacional, foi tomada uma iniciativa recentemente que, creio, 
vem ajudar no turismo receptivo: a desregulamentação, até deter-
minado valor, das operações de câmbio manual. Isso no seguinte 
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sentido: é permitido o estabelecimento de convênios entre insti-
tuições financeiras autorizadas a funcionar, supervisionadas pelo 
Banco Central, e correspondentes, com outras entidades, inclu-
sive da área de turismo. Essas operações de câmbio manual até o 
limite, salvo engano, de 3 mil dólares podem ser realizadas, e a 
prestação de contas pode ser feita em conjunto e não a cada ope-
ração. Obviamente, tudo registrado, mas não naquele processo 
interativo que, imagino, pelo que nós conversamos com a indús-
tria também, dificultava o estabelecimento desse convênio.

A responsabilidade é sempre da instituição financeira autorizada, 
como funciona na questão dos correspondentes. Mas eles podem 
agora estabelecer essa relação, esse convênio e fazer uma prestação 
de contas no final de cada 15 dias, 1 mês, desde que tudo esteja 
discriminado. Mas não é uma coisa interativa. Esse talvez seja um 
passo pequeno, porém concreto, na direção de facilitar esses convê-
nios, facilitar, portanto, esse turismo receptivo, que tem como uma 
das dificuldades justamente trocar moeda estrangeira no país para 
cobrir gastos dos turistas.

Em relação à bolha, eu acho que nosso sistema financeiro está 
bem provisionado, bem capitalizado. Eu acho que, por um lado, os 
riscos estão bem tratados relativamente a essa questão. Por outro 
lado, eu concordo com o que foi dito aqui pelo Presidente. O crédito 
consignado traz uma garantia adicional superior, faz parte daquilo 
que o ex-Presidente Armínio Fraga falou de, talvez, fazer a política 
monetária, por um lado, e, por outro, a melhoria na qualidade das 
garantias. Alguns passos nesse sentido foram dados no passado.

Eu acho que o crédito consignado foi um desses passos que apro-
fundou o mercado de crédito. Nós estamos ainda num nível agrega-
do relativamente baixo, em comparações internacionais – 35%, 36% 
do PIB. Porém, na regulação prudencial, tanto do meu ponto de vista 
quanto dos meus colegas na área de supervisão, a evolução dessas car-
teiras, no individual, nas instituições, tem sido vista sempre com mui-
ta atenção. Enfim, as instituições sabem da nossa atenção em respeito 
à evolução no crédito da pessoa física, como foi mencionado aqui.

O Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, a quem gostaria de agra-
decer os comentários iniciais, também bate no problema fiscal. 
Eu simplesmente repito a idéia de essa política fiscal ter ajudado a 
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consolidar um ambiente de redução da relação entre dívida e PIB, 
conforme comentário feito anteriormente.

O Deputado Carlos Melles fala na entrada de novos atores no cré-
dito. Eu concordo inteiramente. Essa é uma preocupação nossa. Nós 
temos iniciativas nesse sentido. O crédito é muito bom, mas ele é 
dívida. É muito bom tomar crédito, mas ele tem que ser acompa-
nhado de capacidade de pagamento. Nesse sentido, toda a regulação 
prudencial é montada, para se ter certeza de que as instituições estão 
fazendo a coisa certa, mas, do outro lado, está o tomador de crédito.

Nesse sentido, já vem sendo discutido no âmbito do Comitê de 
Regulação dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Pre-
vidência e Capitalização – COREMEC, que reúne Banco Central, 
CVM, SUSEP e SPC, uma iniciativa conjunta de educação financei-
ra. Nós temos a nossa iniciativa, a CVM tem a dela, a SUSEP tem a 
dela. Vamos juntar esses esforços e envolver outros atores, Ministé-
rio da Educação, eventualmente. Isso já foi anunciado, está sendo 
trabalhado, para educar principalmente crianças e adolescentes e 
tomadores, de fato, hoje, do crédito a terem consciência disso.

A classe C está realmente sendo “bancarizada”, tanto do ponto 
de vista do crédito quanto dos instrumentos de poupança. Hoje nós 
temos mais de 100 milhões de contas correntes abertas em função 
de uma série de iniciativas e também, obviamente, do aumento da 
renda real e do emprego, que vem proporcionando esse sistema, o 
que torna ainda mais importante a educação financeira, para, pelo 
lado da demanda, evitar problemas futuros.

O Deputado Rodrigo Maia fala também em crédito consignado, 
no limite da taxa fixado pelo INSS, licitação na folha de pagamento, 
nos créditos consignados, nos prazos. O que eu tenho a dizer, Depu-
tado, é que o Banco Central está olhando esse assunto com atenção, 
como já mencionei, também na parte regulatória, assegurando-se 
de que as instituições financeiras têm capacidade de absorver inclu-
sive potenciais de evoluções no futuro em relação a essas carteiras.

A área de fiscalização tem olhado também com atenção essa evo-
lução rápida do crédito, dos alongamentos de prazo. Na questão da 
licitação das folhas de pagamento, também foram tomadas algumas 
decisões importantes, em 2007, em relação a como se dá esse proces-
so de venda da folha, por parte do Conselho Monetário Nacional, 
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assegurando, por exemplo, aquelas características inerentes ao pro-
cesso de portabilidade, facilitando, ainda que as entidades públicas 
negociem e vendam as suas folhas, que o correntista tenha opções 
de, em querendo trabalhar com uma outra instituição, ter a capaci-
dade de fazê-lo.

Então, definindo-se critérios, criou-se a conta salário, aprofun-
dou-se o conceito de portabilidade para o sistema como um todo. 
Na questão dos entes públicos, deferiram-se uma série de critérios 
que têm, de certa forma, impactado bem essa venda, até disciplina-
do, acho, a questão da venda das folhas.

Por último, o Deputado Fábio Ramalho, que tem apresentado 
preocupações com a evolução do crédito consignado. Eu acho que 
não está presente. Já tivemos algumas reuniões, inclusive oferece-
mos as nossas equipes do Banco Central para ajudar em eventuais 
propostas na discussão desse crédito consignado. Eu lhe tenho expli-
cado que o crédito do INSS é definido lá no Ministério da Previdên-
cia, complementar às definições em termos de taxa. Recentemente 
foi reduzida a margem consignável; por outro lado, foi alongado o 
prazo. Estamos dispostos a trabalhar no que for preciso.

Novamente, concordo, foi um avanço o crédito consignado, pelo 
fato de melhorar a qualidade das garantias, pelo fato de ter propor-
cionado uma fonte alternativa talvez a custos bem mais baixos que 
os do crédito sem garantia. Às vezes nem estava disponível, quando 
estava disponível, vinha a um custo maior.

É essencialmente isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Sr. 

Alexandre Tombini, pelas suas considerações e pela sua participação 
extremamente relevante para o tema que hoje abordamos. Agrade-
ço a participação neste evento.

Passo a palavra ao Sr. Armínio Fraga, para as suas considerações 
finais.

O SR. ARMÍNIO FRAGA (não revisado pelo expositor) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

Foram várias questões muito interessantes as apresentadas nesta se-
gunda rodada, muitos assuntos ligados à área do crédito, que o Tombi-
ni abordou com muita clareza. Eu não vou repetir isso, até porque não 
tenho o domínio que ele tem, o conhecimento dos detalhes.
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O Deputado José Carlos Aleluia teceu considerações sobre o cré-
dito em geral, o crédito de longo prazo. São questões interessantes. 
É um mercado ainda em fase embrionária de desenvolvimento. A 
atuação do BNDES continua sendo muito importante. Eu imagi-
no que esse seja um outro tema também para discussão. Eu vejo a 
carteira do BNDES com tendência a crescer. A pergunta é: que prio-
ridade o banco deveria dar? O Deputado levantou pontos muito 
importantes. Eu acho que esse é um debate que precisa ocorrer.

Foi mencionada por outros também, particularmente pelo Tom-
bini, a questão da disponibilidade para empresas maiores, empresas 
internacionais, empresas de Estado. Estou de acordo com essa visão. 
Seria importante canalizar para quem não tem acesso.

Com relação à pequena e à média empresa, não vejo razão para 
eu estar repetindo, mas, sem conhecimento também dos detalhes 
do estatuto, acho que esse é um aspecto muito importante. Eu vejo 
se desenvolvendo no Brasil uma espécie de cadeia para empresas, 
uma cadeia de mercado, em que empresas pequenas crescem e vi-
ram médias, tornam-se um pouco maiores, acabam eventualmente 
podendo abrir o seu capital. Eu acho que a parte de cima está bem 
equacionada. Vale a pena continuar dando atenção. Muita atenção 
tem sido dada ao longo dos anos. Eu penso que há muito espaço 
aí também, juntando-se a mecanismos para que se continue redu-
zindo a informalidade. Isso já vem acontecendo, também é muito 
bom, mas há muito o que fazer ainda. O acesso continua difícil.

Eu sei que, para as empresas médias, os bancos têm dado foco. 
Eu vejo isso como sendo um bom nicho de negócio. Escuto pessoas 
do setor dizerem que a tendência é de crescer. Eu acho que vem boa 
notícia por aí em termos de oferta do próprio mercado.

O Deputado Otavio Leite, meu conterrâneo, falou muito sobre o 
turismo. Assino embaixo, é fundamental. Penso que existem argu-
mentos econômicos, sim, para defender algum tipo de equiparação. 
Faz sentido econômico. É questão de olhar os detalhes. Economica-
mente é mais ou menos a mesma coisa. É um ótimo ponto.

Com relação à perspectiva a médio prazo do câmbio, é difícil 
dizer. O nosso câmbio se valorizou na esteira de 3 grandes forças. 
Primeiro, um saldo em conta corrente positivo, que chegou a ser 
muito grande, beneficiado pelo crescimento global, pela melhoria 
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dos preços das exportações, um pouco pela desaceleração de 2003. 
O segundo elemento foi a entrada de investimentos. Continua a 
haver muito investimento direto, há muito investimento também 
de carteira. E, por último, juro elevado.

A tendência, ao longo do tempo, é de que essas coisas se equili-
brem e a pressão de valorização diminua. O saldo em conta corren-
te está rapidamente caminhando para um déficit. Neste ano já vai 
dar um déficit talvez de 2% do PIB; no ano que vem talvez vá para 
3%. É difícil dizer, depende de muita coisa, é apenas uma extrapola-
ção linear, sem muita preocupação de sofisticar. Aponta-se para um 
aumento do déficit em conta corrente. Acredito que, com o tempo, 
fatores de equilíbrio vão surgir.

Nas condições que temos hoje de mercado, é difícil imaginar uma 
depreciação, a não ser associada a alguma crise. É melhor não ter. Pare-
ce ser a situação do mercado, que muda muito. Mas o fato é que o fun-
damento produtivo existe. Estamos agora engrenando em um ciclo de 
investimento que poderá aumentar, se as questões regulatórias exis-
tentes forem abordadas, por exemplo. São várias frentes em aberto.

O agronegócio está com taxas de lucratividade prejudicadas. 
Também pode, de alguma forma, gerar menos crescimento de oferta 
do que se imaginava, em algum momento, não sei dizer. Mas o fato 
é que eu não vejo condições naturais, salvo em situação de crise, ou 
de queda acentuada de preço de commodities, ou de movimento gran-
de. Eu vejo o câmbio oscilando, pode subir um pouco, pode cair um 
pouco, está numa faixa. E eu trabalharia um planejamento, até para 
ser conservador, não contando com grandes variações no câmbio real. 
Seria a minha sugestão conservadora, até porque não se pode descartar 
mais uma valorização. Se for verdade que temos 100 bilhões de barris 
de petróleo, é só fazer as contas. Nesse caso, tudo bem, vamos estabe-
lecer um fundo, faz sentido. Eu acho que é o caso clássico.

A questão do crédito consignado foi bem abordada e será discutida. 
Foi proposto um seminário. Eu me vejo dividido nessa questão, falan-
do com muita franqueza. A minha crença liberal me leva a dizer que, 
tudo bem, as pessoas sabem administrar as suas vidas. Mas o fato é que 
hoje existem estudos comportamentais, comprovados, que mostram 
que nem sempre é assim e que, talvez, se justifique certa cautela.
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Gostei dos vários pontos que o Tombini apresentou. Cabe essa 
cautela. No fundo, isso gera uma antecipação de consumo, mas de-
pois vem a conta. Considere-se o depoimento dramático que ouvi-
mos aqui do Deputado Fábio Ramalho. Imagino que outros pode-
riam dar o mesmo depoimento. O crédito é realmente um animal 
meio perigoso. É como tomar um bom vinho. Se a pessoa tomar 1 
tacinha ou duas, tudo bem; mas, se tomar 1 garrafa, já complica, 
não dá para pensar com tanta clareza. Na área do crédito, cabe a 
cautela que o Tombini nos transmitiu, que foi a fonte da sua con-
versa, da discussão um pouco mais animada que aconteceu aqui 
depois. Vale a pena discutir, vale a pena considerar isso.

O Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas falou sobre o setor públi-
co subalavancado. Esse é um ponto muito bom. Eu confesso que 
vivi muito isso na época de governo. É o micro contra o macro. É 
sempre assim. O micro diz que tem uma Prefeitura espetacular que-
rendo investir. Olha-se então o quadro macro e se vê que o juro real 
está em 8%. Então, como é que se faz? Isso é um drama, confesso.

Tenho medo de abrir uma discussão sobre uma reforma da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, falando francamente. Talvez isso seja um 
pouco prematuro. Eu acho que o lado macro está indo bem. Tam-
bém não sei se, nesta altura do jogo, vale a pena mexer em time que 
está ganhando. Faz sentido lá na frente revisar? Eu acho que sim. 
A qualidade do ajuste fiscal é crucial. Isto já dá para fazer, falar na 
qualidade do ajuste fiscal, na qualidade do serviço público ou na 
não qualidade – infelizmente há muitos casos, talvez a maioria.

O Deputado Carlos Melles tocou em vários temas que domina 
e iluminou aqui muita coisa. A revisão da Lei da Pequena e da Mi-
croempresa, para quem olha, como eu, um pouco sem o detalhe, 
faz muito sentido, trata-se de uma área que precisa de máximo de 
atenção. Preocupa-me o endividamento do setor primário. É algo 
que precisa ser acompanhado. Também não sei muito o que fazer, 
mas é uma preocupação importante que merece ser registrada.

O Deputado Rodrigo Maia falou sobre o crédito consignado e 
sobre financiamento em geral, com uma preocupação de natureza 
prudencial e de proteção ao consumidor. Esse é um tema quente, 
foi objeto de discussão entre V.Exas. Compartilho dessa preocupa-
ção. Fiquei contente de ver o Banco Central confirmando que está 
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em estado de alerta, monitorando essas coisas. Eu acho que cabe e 
confio muito no trabalho que vem sendo desenvolvido no Banco.

Finalmente, o Deputado Fábio Ramalho nos deu aquele depoi-
mento, não fez qualquer pergunta.

Sr. Presidente, agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje. 
Agradeço a paciência com relação ao tempo que me foi concedido. 
Houve extrema generosidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 

Sr. Armínio Fraga, pela presença e pela contribuição.
Srs. Armínio Fraga e Alexandre Tombini, haverá a transcrição do 

que está sendo exposto nesta reunião, decorrente da iniciativa do 
Deputado Arnaldo Madeira. Isso constará dos Anais, mas também 
de publicação, para podermos divulgar este momento tão impor-
tante da Comissão de Finanças e Tributação.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos do presente 
seminário, antes, porém, agradeço a presença aos senhores convida-
dos, aos Srs. Parlamentares e aos demais presentes e convoco os senho-
res membros desta Comissão para participarem de reunião na próxima 
quarta-feira, dia 18 de junho, às 9h, na sala da Presidência da Comis-
são, destinada a tratar de assuntos internos, e de reunião ordinária 
deliberativa que ocorrerá no mesmo dia, às 10h, no Plenário 4.

Está encerrada a reunião.
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Imagens da Apresentação do 
Sr. Alexandre Antonio Tombini. 
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