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Os desdobramentos da grande crise financeira, a ascensão da China e mudanças 
estruturais pelas quais passa a economia global e a economia brasileira nos últimos 
anos colocam enormes desafios aos economistas brasileiros. Vivemos uma época 
histórica ímpar em que somos obrigados a repensar a economia diante das mudanças 
impostas pela necessidade de enfrentar os novos problemas ou velhos problemas em 
novos contextos.  
 
Os desafios e os problemas estão postos, mas o verdadeiro debate nem começou 
ainda. Os economistas ainda se reúnem em grupos doutrinários e de interesses, 
continuam defendendo as suas "verdades", contidas nos seus pressupostos ou 
aquelas que convêm aos seus interesses. Em vez de destilar doutrinas, é preciso 
caminhar para um debate pragmático para enfrentarmos os problemas novos que nos 
apresentam.  
 
Vamos nos restringir ao problema da inflação que ganhou novos componentes e impõe 
alguns desafios, particularmente o fato de os instrumentos até agora utilizados 
tornarem-se insuficientes diante do novo contexto trazido pelas mudanças tanto na 
economia global, como doméstica. Além disso, sabemos que, para cada problema, 
devidamente convertido em objetivo da política, é necessário um instrumento para 
resolvê-lo. Hoje, os instrumentos utilizados são em número muito menor do que as 
metas e objetivos a serem enfrentados.  
 
Hoje todos concordam que a inflação tem origens externa e interna. Do lado externo, a 
elevação dos preços das commodities causada pelo excesso de demanda global 
gerado pela rápida expansão econômica da China e de outros países asiáticos. Esse 
novo quadro inflacionário veio substituir o quadro anterior de desinflação, em função 
da contenção dos salários nos países desenvolvidos, pelo "deslocamento" das fábricas 
e empregos para China e outros países com baixos salários e da queda nos preços 
das manufaturas pela acirrada competição global. No quadro desinflacionário, a 
política de metas de inflação, com os bancos centrais perseguindo uma única meta, 
com um instrumento, a taxa de juros, podia ser aceitável, já que a meta de emprego ou 
de crescimento era providenciada pelo "boom de crédito". Com a crise financeira, a 
política monetária assumiu novas funções e a política de metas de inflação precisará 
ser repensada, incorporando no mínimo novos instrumentos e metas. 
 
Essa elevação generalizada dos preços de commodities, especialmente no caso dos 
alimentos, é um fenômeno novo, pelo menos no período pós-guerra, e tem também 
uma inovação. A causa original do excesso de demanda global tem sido impulsionada 
pela inovação financeira, que converteu as commodities e as moedas de países 
produtores em ativos financeiros, objeto hoje de forte especulação. No novo quadro 
inflacionário, o instrumento taxa de juros tem eficácia limitada, pois a demanda tanto 
de alimentos como de petróleo são inelásticas e não consegue inibir a especulação 
financeira. 
 
Além disso, a atual pressão inflacionária não é passageira, decorrente de simples 
quebra de safra, mas um deslocamento persistente para cima na demanda, em função 
do rápido crescimento da China e Índia em que a oferta só conseguirá eliminar o 
excesso de demanda no longo prazo. E mais, a elevação da taxa de juros atrai fluxo 
de capitais e aprecia a taxa de câmbio e tem efeitos perversos. Taxa de juros elevadas 



e taxa de câmbio apreciada inibem novos investimentos em vez de ampliar a oferta de 
commodities e geram déficits em transações correntes. O aumento do fluxo de capitais 
acaba expandindo a oferta de moeda e de crédito. 
 
Do lado interno, a causa da aceleração da inflação no Brasil que preocupa neste 
momento é a elevação dos salários, acima da produtividade, e que está pressionando 
principalmente o setor de serviços. Aqui há um fenômeno novo, pois, pela primeira 
vez, atingimos o "pleno emprego" e, com isso tudo indica que a chamada "curva de 
Phillips" que estabelece um "trade off" entre variação da taxa de salário e taxa de 
desemprego começa a valer de fato no Brasil. Não é o esgotamento da capacidade 
ociosa na indústria, nem a depreciação da taxa de câmbio ou algum choque de oferta 
doméstica que pressionam a inflação, mas o esgotamento relativo do excesso de 
oferta de trabalho.  
 
Mudanças demográficas ocorridas ainda na década de 70 e 80, com redução na taxa 
de natalidade e que já há alguns anos vem diminuindo o número de trabalhadores que 
procuram o seu primeiro emprego, modificou completamente a dinâmica do mercado 
de trabalho no Brasil.  
 
Além disso, é do setor de não "tradables" que vem a maior pressão inflacionária, pois a 
apreciação da taxa de câmbio não tem efeito anti-inflacionário neste setor, ao 
contrário, a apreciação, ao elevar os salários, geram pressões de demanda e inflação, 
exatamente em setores não expostos à competição das importações. É importante 
lembrar que a apreciacão da taxa de câmbio significa elevação relativa de preços dos 
setores não "tradables" onde a produtividade aumenta menos do que no setor de 
"tradables", expostos a competição internacional. Isso somado à desindustrialização 
fará com que a produtividade cresça lentamente na economia brasileira, fazendo com 
que os custos unitários de trabalho tenham que ser repassados aos preços. Os 
desafios estão postos: "pleno emprego" e inflação do setor de serviços estão aí para 
exigir muito maior eficácia da política de juros do que no passado. 
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