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Desde a Segunda Guerra Mundial, três regimes de política monetária se sucederam: o regime 
keynesiano até meados da década de 1970, o regime monetarista até 1982; finalmente, um Novo 
Nonsenso gradualmente se impôs ao banco central. Dentro deste Novo Consenso, a 'meta de 
inflação' tornou-se o regime proeminente durante os anos 90. Esta evolução foi frequentemente 
explicada através do debate: regras versus discrição. Isso daria, primeiro, a discrição com o 
Keynesianismo, em seguida regras com o Monetarismo e a "Nova Economia Clássica" (NCE) e 
finalmente a discrição restringida com os "Novos" Keynesianos. 

Desenvolveremos a oposição da credibilidade versus confiança como uma maneira mais relevante e
esclarecedora de entender essa evolução. Em particular, nos últimos 25 anos, período em que as 
expectativas se tornaram um canal importante na explicação da inflação e na implementação da 
política monetária, passamos de uma estratégia de credibilidade para uma estratégia de confiança. 

Por uma estratégia de credibilidade, entendemos um Banco Central que adota um modelo de 
comportamento e depois o segue. Diz o que faz e faz o que diz. Com o Monetarismo e o NCE, o 
modelo de comportamento se origina do conhecimento comum das leis naturais da economia. Para 
respeitar essas leis, o modelo real impõe uma regra de comportamento a ser seguida pelos agentes 
econômicos e pelo Banco Central. Então, a credibilidade está ligada ao respeito da "verdade" (as 
leis naturais). A cadeia simplificada da estratégia de credibilidade é R-C-C: Regra – Compromisso –
Credibilidade. A política monetária é simplesmente um problema econômico e técnico. 

Credibilidade aparece como a evolução do NCE para propor uma alternativa à teoria quantitativa do
dinheiro. O objetivo também é preservar a imagem de um Banco Central bastante poderoso, capaz 
de controlar a inflação sozinho e perfeitamente. Se a incerteza é estudada, as expectativas racionais 
tornam possível evitar os defeitos de coordenação entre os agentes econômicos e o Banco Central, 
que se compromete a respeitar uma regra de política monetária. 

Com confiança, as leis naturais e o modelo real subjacente não existem mais. O conhecimento é o 
resultado de uma interação entre o Banco Central e os agentes, o que implica um alto nível de 
comunicação. Há confiança quando existe um entendimento mútuo entre o Banco Central e os 
agentes econômicos. Esse entendimento comum deve ser entendido em dois níveis: em primeiro 
lugar, cada um leva em conta o outro e, em segundo lugar, a estratégia e as convenções do Banco 
Central correspondem às dos outros agentes econômicos. 

Portanto, é possível ter credibilidade sem confiança. O Banco Central deve não apenas considerar, 
mas também levar em conta o modelo econômico, que os agentes mantêm no momento. A cadeia 
simplificada da estratégia de confiança é C-C-C: Comunicação - Entendimento Comum - 
Confiança. A estratégia da confiança é um retorno à filosofia de Keynes, o que não significa um 
retorno ao keynesianismo: a política monetária é acima de tudo um problema político e não o 
simples respeito de uma regra econômica. A responsabilidade de um Banco Central, particularmente
se for independente, é a pedra angular da estratégia de confiança. Um único ou predeterminado 
equilíbrio não existe e uma forte incerteza torna necessária a gestão das expectativas. A boa 
coordenação entre o Banco Central e os agentes econômicos é, portanto, essencial. Isso implica um 
alto nível de comunicação e uma definição dos objetivos da política monetária aceitos por todos. 



Destacamos cinco conflitos entre uma estratégia de credibilidade e uma estratégia de confiança: 1) 
credibilidade versus confiança; 2) independência versus governança; 3) responsabilidade versus 
responsabilidade; 4) conhecimento comum versus entendimento comum; 5) transparência versus 
abertura. No debate sobre credibilidade versus confiança, a meta de inflação (MI) carrega uma 
ambigüidade. Geralmente, a MI é o fim último da estratégia de credibilidade: a meta substitui a 
regra. Mas, às vezes, a MI é o começo da estratégia de confiança: a meta como ponto focal, isto é, 
parte de uma estratégia de comunicação. A ausência de um modelo teórico específico explica as 
inúmeras definições e as diversas práticas de MI. A oposição credibilidade versus confiança pode 
esclarecer as evoluções e as contradições dentro do Novo Consenso. Os debates virulentos dentro 
do Fed, notavelmente entre Greenspan, Kohn, Gramlich (oposição à MI) e Bernanke, Mishkin, 
Goodfriend, Svensson (favorável a MI), podem ser explicados por essa oposição. 

Estamos interessados principalmente nos países que buscam a estabilidade doméstica e não aqueles 
que se preocupam principalmente com as taxas de câmbio. Analisaremos primeiro a história da 
credibilidade e, depois, a estrutura da confiança, antes de finalmente esclarecer o status ambíguo da 
MI.

A ABORDAGEM DA CREDIBILIDADE

Uma visão geral sobre a estrutura de credibilidade

No início da década de 1970, Milton Friedman propôs uma estrutura política alternativa ao 
keynesianismo, na qual a inflação era apenas um fenômeno monetário. O monetarismo acredita que 
existe um equilíbrio de longo prazo. Uma regra é deduzida desta suposição. Uma regra 
incondicional deve assegurar as condições deste equilíbrio de longo prazo, notadamente através da 
relação quantitativa. O dinheiro é neutro a longo prazo e deve ser neutralizado a curto prazo. O 
monetarismo supõe que as forças do mercado são capazes de chegar ao equilíbrio naturalmente, a 
longo prazo. Ele enquadra o "verdadeiro modelo" da economia. 

A abordagem da credibilidade é uma síntese do monetarismo e do NCE, especialmente com a 
hipótese das expectativas racionais. A literatura de credibilidade geralmente começa com o modelo 
de Kydland e Prescott (1977).1 Sua principal contribuição é a introdução de uma abordagem de 
teoria dos jogos; isto é, considerar a política monetária como endógena: "O planejamento 
econômico não é um jogo contra a natureza, mas sim um jogo contra os agentes econômicos 
racionais" (ibid., p. 473). A abordagem da credibilidade queria ir além da falta de uma 
demonstração convincente do argumento monetarista para as regras. A inconsistência temporal (viés
inflacionário) é apresentada como um novo argumento em favor de regras sobre discrição. Sob a 
hipótese das expectativas racionais, a discrição leva a um viés de inflação médio, que está 
relacionado à curva de Phillips aumentada e à taxa natural de desemprego. A solução para esse 
problema é que os formuladores de políticas abandonam a teoria do controle ótimo (OCT) e adotam
"políticas como o crescimento constante da oferta monetária" (ibid., P. 487). Em um contexto de 
inflação alta, esses autores definiram a estabilidade de preços como sendo zero por cento, para 
estabelecer a condição de equilíbrio de longo prazo. A credibilidade do Banco Central depende de 
sua capacidade de respeitar uma regra. Assim, os formuladores de políticas deixariam de buscar 
uma troca impossível de inflação/crescimento e, assim, eliminariam o viés inflacionário. Em 
consequencia, a literatura sobre credibilidade gera um conjunto de soluções para esse viés 
inflacionário. O esquema da literatura sobre credibilidade é: modelo natural - regra - anúncio - 
compromisso - execução. 

1 Seguindo Forder (2000, p. 2), consideramos que a inconsistência temporal (viés inflacionário) é anterior e separada 
da estrutura de credibilidade. Mas a abordagem da credibilidade surge ao esclarecer a falta de credibilidade da 
solução para a inconsistência de tempo proposta por Kydland e Prescott.



Barro e Gordon (1983a, 1983b) realmente deram início a abordagem da credibilidade. Os 
problemas surgem da falta de credibilidade da solução de Kydland e Prescott para a inconsistência 
temporal (viés inflacionário). A solução é encontrar uma tecnologia de compromisso que torne a 
regra anunciada crível para o público. Barro e Gordon introduziram a reputação na política 
monetária como uma solução para o viés inflacionário. Eles desenvolveram uma abordagem de 
teoria dos jogos (1983a). Concluindo sobre a impossibilidade de um compromisso forçado (regras), 
eles defendem um equilíbrio reputacional. Jogos repetidos entre agentes e o Banco Central devem 
permitir revelar o "tipo" (Backus e Drifill, 1985) do Banco Central e a construção de sua reputação. 
Em um segundo artigo, Barro e Gordon (1983b), preservam abordagem teórica "naturalista". Uma 
taxa de inflação zero por cento é agora rejeitada, porque a autoridade tem muitas tentações para 
mentir. A conclusão é que uma âncora formal para uma regra é menos importante do que a 
ancoragem institucional das expectativas (estrutura institucional). A próxima contribuição é a 
delegação estratégica (Rogoff, 1985). Como Barro e Gordon, Rogoff enfatiza os arranjos 
institucionais, passando das regras para o princípio da independência. A independência total é 
apresentada como a melhor aplicação que torna crível o compromisso com a estabilidade de preços. 
Nordhaus (1975) e Hibbs (1977) já sublinharam a necessidade de isolar a política monetária das 
eleições governamentais. Era necessário evitar os ciclos políticos de negócios dependentes do 
comportamento oportunista. Para Rogoff (p. 1177), uma regra rígida é impraticável por três razões:

1) Um custo em termos de desemprego existe em caso de distúrbios inesperados;
2) é “difícil alterar depois que se torna obsoleto”;
3) a incerteza sobre as estruturas sempre mutáveis da economia “complica o problema de projetar 
uma regra monetária permanente”.
 
Ele tenta reduzir o viés inflacionário sob discrição. A proposição de Rogoff consiste na delegação 
da política monetária a um banqueiro central conservador. No entanto, Rogoff está preocupado com 
o dilema de credibilidade/flexibilidade da regra. Ele foca na meta flexível, acrescentando que não é 
ideal restringir o banco central a "acertar exatamente o alvo" (ibid., p. 1186). Ao contrário dos 
autores anteriores, ele defende um mandato hierárquico, não um mandato único. A solução de 
Rogoff sofre de problemas democráticos:

1) um banqueiro central tem preferências diferentes das do público em geral;
2) a política monetária precisa de apoio público, uma vez que opera a longo prazo.
 
Lohmann (1992) aceita o banqueiro central conservador. Seguindo Rogoff, ela insiste no dilema da 
credibilidade-flexibilidade, especialmente na presença de grandes choques. Sua solução é um 
compromisso com um procedimento de substituição. O governo pode assumir o controle da política 
monetária no caso de um grande choque. O conhecimento desse arranjo institucional convida o 
banqueiro central conservador a responder mais ativamente aos choques. Esse desenho institucional
dá suporte à ideia de que a credibilidade vem do seguro democrático, mas também do desempenho 
do Banco Central. 

Quanto mais fraco fosse o caso do modelo natural da economia e de sua regra, mais a credibilidade 
enfatizava o desenho institucional ótimo (Persson e Tabellini, 1993). Geralmente associado ao 
Banco Central da Nova Zelândia, o modelo de Walsh representa um novo estágio na abordagem da 
credibilidade. A possibilidade do Banco Central mentir é entendida em um quadro conceitual 
diferente: a assimetria de informação. Consequentemente, em um modelo de principal-agente, o 
autor apresenta um contrato de incentivo ótimo. Walsh desenvolve a hipótese apresentada por Barro
e Gordon (1983b, p. 607): os compromissos são "contratos de longo prazo com o público". 
Contratos substituíram as regras. Um contrato é visto como o melhor desenho institucional para a 
credibilidade; uma instituição é considerada como uma estrutura de incentivos. O contrato elimina 
qualquer viés inflacionário e "credibilidade e flexibilidade são alcançadas simultaneamente" 



(Walsh, 1995, p. 153). Walsh critica o equilíbrio reputacional. A informação é imperfeita, 
inobservável e não verificável. Ele também aponta uma limitação da solução de Rogoff. Ele 
argumenta que as preferências não são favoráveis a melhorias em termos do desenho institucional 
do Banco Central. 
Svensson (1997) abandonou definitivamente um modelo perfeito e naturalista da economia com 
suas regras. Ele permanece na perspectiva da delegação com um contrato e metas de inflação. Sua 
proposta é uma crítica aos modelos anteriores. Por causa do desemprego duradouro, a solução de 
Rogoff produz uma restrição ao viés de produção. Pela mesma razão, a solução de Walsh encontra 
dificuldade prática e política e se torna um terceiro melhor equilíbrio. Finalmente, Svensson 
defende uma mistura de "metas monetárias conservadoras e metas conservadoras para a inflação 
ponderadas". É por isso que Svensson aponta a questão central da responsabilidade do Banco 
Central. Isso visa reduzir o viés de estabilização. 

Woodford (2003) é o último grande proponente da escola da credibilidade. Ele desenvolve uma 
estratégia de formulação de políticas baseada em regras com variáveis dependentes do histórico. Ele
procura "regras ótimas de feedback da taxa de juros por um compromisso com o comportamento 
inercial" ou respostas previsíveis aos choques. Seu novo modelo Wickselliano baseia-se em três 
equações: uma curva IS expectacional, uma equação de ajuste de inflação e uma especificação de 
política monetária, ou seja, uma função objetiva para a taxa de juros nominal. Na literatura de 
credibilidade, o debate atual tem como alvo as regras (metas monetárias e de inflação de Svensson) 
versus regras de instrumentos (McCallum, Woodford, Taylor). Sua proposta de inércia da taxa de 
juros (regra ótima) usa a taxa de juros natural de Wicksell. Então ele dá uma base teórica 
Wickselliana para a regra. 

Resumindo, um Banco Central é considerado “crível” quando os agentes econômicos pensam que o 
Banco Central continuará a seguir a mesma regra, tornando estável sua função de reação, apesar do 
necessário ajuste às condições econômicas temporárias (Le Heron, 2003, p. 12). Como resumido 
por Blinder (2000, p. 1422): "Um Banco Central é crível se as pessoas acreditarem que ele fará o 
que diz". O aparato de credibilidade pode ser reduzido para RCC: Regras-Comprometimento-
Credibilidade. 

O modelo natural da economia. A suposição fundamental do monetarismo e do arcabouço da 
NCE é a existência de um único equilíbrio natural de longo prazo (com dinheiro exógeno e neutro). 
O Banco Central sabe este modelo "verdadeiro" da economia e sua credibilidade vem do respeito a 
ele. 
Regra e compromisso. A regra é fundada na crença em um modelo de equilíbrio natural. Uma 
regra fixa pode ser interpretada como um compromisso de respeitar o modelo "verdadeiro" da 
economia. Como os agentes são representativos e possuem expectativas racionais, todos conhecem 
o mesmo modelo. Eles podem observar se o Banco Central o está respeitando. É por isso que deve 
haver um compromisso automático e incondicional com a regra. A política monetária é, portanto, 
um problema técnico e econômico. Existe uma relação vertical e hierárquica entre o Banco Central 
e os agentes econômicos, porque não há interação (ver Figura 4.1). Eles se referem ao mesmo 
modelo, que é de conhecimento comum. Não há comunicação: o conhecimento comum é suficiente 
para coordenação e ancoragem das expectativas. Isso cria expectativas; é uma referência para 
formuladores de políticas e para os agentes. A total independência é a aplicação da estratégia natural
orientada para a estabilidade de preços e de longo prazo, e sua cultura de estabilidade e neutralidade
de dinheiro.



Abordagem da Credibilidade: Apreciações Críticas

Novo período histórico. De acordo com Goodhart (1991, pp. 275-7), as condições 
macroeconômicas que geraram um consenso em torno do monetarismo desapareceram depois de 
1982. A demanda por dinheiro foi crescente e instável. A velocidade do dinheiro tornou-se 
imprevisível. O alvo principal da oferta monetária não podia mais ser calculado. Como um gerente 
do Banco do Canadá observou em 1982: "Nós não abandonamos o M1, foi o M1 que nos 
abandonou.” Este foi o fim do perfeito mecanismo de transmissão automática, via M3. Novos 
canais de transmissão que apareceram na literatura tornaram a política monetária mais complexa: 
um canal de empréstimos bancários e um canal do portfólio foram propostos. Além disso, os 
intervalos de reação de 18 a 24 meses tornaram-se comuns na discussão da política monetária. As 
implicações das defasagens, de acordo com a teoria do Banco Central, são que a política monetária 
tem um horizonte de longo prazo e a previsão é fundamental. Portanto, o dinheiro exógeno (curva 
vertical) e a meta monetária devem ser abandonados. 

Nos anos 80, a credibilidade e a independência tiveram primeiro de ser construídas em relação ao 
mercado financeiro. A inflação continuou sendo o principal objetivo econômico. Uma vez 
estabelecida, uma inflação baixa e estável favoreceria os credores (ou "rentistas"). As taxas de juros 
reais seriam mais altas e as expectativas de inflação diminuiriam. Mas o equilíbrio de longo prazo 
não estava sendo estabelecido. Como o crescimento estava diminuindo e a inflação caindo, o 
imperativo para o emprego cresceu. O novo tópico passou a ser se os Bancos Centrais deveriam 
responder a choques, isto é, adotar uma política de "estabilização". Com a estratégia de 
credibilidade, o perigo era um viés deflacionário. 

Enquanto a regra de meta monetária automática desapareceu, o esquema teórico subjacente de 
credibilidade enfrentou críticas obrigando-a a evoluir. Assim, passou da regra automática para a 
estratégia. 

Inconsistência temporal e viés de inflação. De acordo com McCallum, mesmo sem qualquer 
compromisso absoluto, não há razão para pensar que o Banco Central atuará de maneira 
discricionária, o que produz um viés de inflação. McCallum (1995) acredita que não há problema de
credibilidade e que não há necessidade de um trade-off entre flexibilidade e comprometimento. 
Blinder (1997, p. 13) vai além e afirma que a inconsistência no tempo não existe: "Deixe-me 
começar com uma não-confissão: durante minha breve carreira como banqueiro central, nunca 
experimentei essa tentação. Nem acredito que meus colegas tenham experimentado. Acredito 
firmemente que esse problema teórico é um não problema no mundo real.2 Ele mostra que o 
esquema da credibilidade é considerado ultrapassado, tanto por banqueiros centrais como por 
acadêmicos, a fim de construir credibilidade na prática.

Nenhum modelo natural. As discrepâncias entre as hipóteses de uma economia "natural" e da 
realidade são facilmente identificadas. O caso da NAIRU (Non Acelarating Inflation Rate 
Unemployment - taxa de desemprego que não acelera a inflação) não parece ser uma hipótese 
robusta. Essas fortes fraquezas teóricas3 exigem a modificação do desenho da regra de política 
monetária. Seguir uma regra fixa pode ser problemático. Uma regra fixa, como a regra de Taylor, 

2 De acordo com Blinder, Meyer (2000, p. 3), diz: "Eu nunca achei a literatura sobre inconsistência temporal 
particularmente relevante para os Bancos Centrais".

3 Meyer, Swanson and Wieland (2001, p. 226) .



não pode ser uma regra ex ante, mas apenas uma regra ex post correspondente à convenção do 
Banco Central. Essa regra funciona apenas sob condições econômicas padrão. Uma política 
monetária tem que funcionar especialmente quando a situação econômica está fora do comum. 
Portanto, esse tipo de regra é inútil para implementar a política monetária. 
Expectativas racionais. Outro pilar da estratégia de credibilidade também foi confrontado com 
críticas teóricas. Mesmo para os economistas ortodoxos, foi estabelecido que a hipótese de 
expectativas racionais estava levando a múltiplos pontos de equilíbrio.4 Essa falha de coordenação 
requer algo mais do que as forças de mercado sozinhas. A política de estabilização é necessária, 
uma vez que não existe um equilíbrio automático a longo prazo. 

Da regra ao design institucional. A literatura de credibilidade sempre aludiu a um tema 
institucional, mas em todos os casos evadiu dele. No quadro da credibilidade, uma instituição 
monetária é uma estrutura de incentivos que tenta preencher a incompletude da economia. Como as 
instituições são estruturas sociais, isso levanta a questão da legitimidade. No entanto, os contratos 
de incentivo dificilmente imitam o design institucional. Logicamente, a inconsistência temporal 
levaria à independência total. No entanto, o quadro de credibilidade não defende um mandato livre 
para o Banco Central. A independência é geralmente limitada, já que o governo é o princípio da 
delegação. Essa é uma das contradições da abordagem da credibilidade: defender a ideia de que o 
viés inflacionário vem da vulnerabilidade política do Banco Central, embora não recomende 
isolamento total da pressão política e da miopia. Goodhart e Vinals (1994) insistem na dificuldade 
política de um Banco Central de buscar preferências significativamente diferentes da sociedade 
(estabilidade de preços em vez de crescimento). Em suma, a literatura sobre credibilidade parece ser
uma maneira elegante de resolver o problema na teoria puramente ortodoxa, mas não é realmente 
relevante para a realidade. Pois, no dia-a-dia dos banqueiros centrais, o problema da inconsistência 
temporal é uma questão marginal. Credibilidade enfrentou crescentes críticas na literatura. Parecia 
que a literatura sobre credibilidade havia falhado. No final da década de 1990, o compromisso, a 
delegação, os contratos de incentivo e, provavelmente, a maior parte da literatura sobre 
credibilidade, não eram mais a base de uma estratégia de política monetária. Um novo consenso 
sobre política monetária apareceu nos anos 90.

OS 3Cs DA ESTRATÉGIA DE CONFIANÇA: COMUNICAÇÃO, COMPREENSÃO COMUM E 
CONFIANÇA

Na estratégia de confiança, o debate não é sobre o viés inflacionário de um Banco Central 
oportunista. Podemos ter confiança nos bancos centrais, eles apenas fazem o certo (McCallum, 
1995). A verdadeira questão de hoje é organizada em torno de três grandes questões problemáticas, 
incertezas, antecipações e democracia. Eles são analisados em um novo programa que pode ser 
apresentado brevemente como a estrutura do 3C: comunicação, entendimento comum e confiança.

O paradigma da confiança: novas saídas teóricas

Política monetária sob incerteza. O paradigma da confiança baseia-se na contra-revolução Novo 
Keynesiana, na qual o modelo "verdadeiro" não existir. Isso leva a uma grande mudança na 
natureza do ambiente econômico no qual o Banco Central opera. "A incerteza não é apenas uma 
característica importante do cenário da política monetária, é a característica que define essa 
paisagem" (Greenspan, 2003, p. 1). 

4 Sobre esse assunto específico, leia Orléan (2002, pp. 722-6), Bryant (1983). No que diz respeito à literatura da 
reputação, pesquisas recentes chamam a atenção para as fragilidades teóricas e práticas desse mecanismo na política
monetária. Em particular, Persson e Tabellini (1999, pp. 1412-1515) consideram "como na teoria dos jogos 
repetidos, existe um problema de múltiplos equilíbrios, que derruba com particular força o modelo positivo de 
política monetária"



Nessa literatura, a coordenação é simplesmente natural. As autoridades monetárias devem regular a 
economia, isto é, tentar coordenar os agentes e exercer uma influência sobre suas expectativas. Se a 
idéia de um único equilíbrio de longo prazo "natural" for rejeitado, não haverá mais uma âncora 
teórica ou natural para as expectativas. A fim de evitar falhas de coordenação, as instituições 
monetárias têm que propor um ponto focal (Schelling, 1960). Um princípio focal é aquele que, 
seguido por todos, envolve a determinação de uma estratégia única. Mas, como não existe um 
modelo "verdadeiro", só poderia ser uma ancoragem processual para as expectativas. Para ser 
aceito, esse ponto focal precisa passar por um processo social de legitimidade5 e pela saliência 
"Schelling".6 Os bancos centrais e agentes interagem, formando um processo de aprendizagem 
interacional (ver Figura 4.2).

Processo de formação de expectativas e aprendizagem interacional. Rejeitando expectativas 
racionais, os novos keynesianos desenvolveram diferentes ferramentas conceituais para entender a 
formação de expectativas: profecias autorealizáveis, autoconfiança, espíritos animais, manchas 
solares e crenças. A maioria desses conceitos veio da Teoria Geral de Keynes, mas apenas os pós-
keynesianos os desenvolveram antes em uma estrutura macroeconômica. Por "incerteza", queremos 
dizer uma incerteza não-probabilística ou radical, notadamente porque inclui as expectativas de 
agentes privados, que baseiam sua decisão em convenções instáveis. Com uma incerteza radical, 
não podemos implementar regras ou contratos ótimos.

Por causa de imperfeições e incertezas, os Bancos Centrais e agentes privados estão em constante 
interação. Deixamos de lado as expectativas racionais em favor do aprendizado e da compreensão. 
A política monetária é vista como um processo de coordenação. Esta abordagem de coordenação da 
política monetária difere da concepção não cooperativa defendida pelo quadro de credibilidade. 
Com os novos keynesianos, a explicação da inflação vai do dinheiro às expectativas. O dinheiro não
é mais neutro. Não há taxa natural de inflação. De acordo com Greenspan (1996), o paradigma da 
confiança considera a inflação um fenômeno expectacional: a estabilidade de preços é "quando os 
agentes econômicos não levam mais em conta a mudança prospectiva no nível geral de preços em 
suas decisões econômicas ...Por estabilidade de preços, não me refiro a um único número medido 
por um determinado índice de preços '(Greenspan, 2001, p. 2). 

Governança em vez de independência. A independência total produziu um "déficit democrático" 
que foi eliminado no arranjo de governança. A governança organiza a relação, não a separação entre
representantes eleitos e bancos centrais. Em um arranjo de "pesos e contrapesos", a governança 
equilibra a subserviência da política monetária aos representantes eleitos, de um lado, e a 
independência, limitada aos instrumentos, de outro. A governança contrabalança a independência e 
a prestação de contas. Em uma democracia, o Banco Central deve prestar contas primeiro aos 
representantes eleitos. Difere da independência total que afirma ser diretamente responsável com a 
transparência para o público em geral, através da transparência. No regime de credibilidade, os 
banqueiros centrais não são eleitos nem agentes do governo. O público em geral não tem poder 
sobre eles. Pelo contrário, há uma responsabilidade efetiva na governança. Em uma democracia, a 
legitimidade é conquistada pela limitação de poderes. A governança é o lembrete de que o Banco 
Central é uma criatura do Congresso (FED), não dos banqueiros centrais (BCE). Existe para servir o
público, não a credibilidade do Banco Central.

Comunicação e eficiência da política monetária: abertura versus transparência

5 Segundo Orléan (1996, p. 25), "uma instituição social é legitimada quando princípios normativos que aparecem na 
construção da representação da comunidade se beneficiam de um consenso unânime".

6 Schelling (1960). Referindo-se a Mehta et al. (1994), Orléan (2002, p. 729), define uma 'saliência' Schelling 'como' 
uma possibilidade de adiar a falta de eficiência, dominante, capaz de degradar uma grande maioria '.



Abertura. No Banco Central monetarista, o Banco Central não deve "falar". Nesta abordagem 
"mística", a eficiência do Banco Central repousa no sigilo e na "ambiguidade construtiva": "nunca 
explique, nunca desculpe". Na abordagem da credibilidade, o modelo "verdadeiro" da economia 
com expectativas racionais precisa de total transparência. A ambiguidade não desapareceu 
totalmente nos bancos centrais modernos, mas a abertura é hoje considerada um requisito para a 
eficiência da política monetária. No entanto, abertura não é transparência total. Revendo a literatura 
do Fed, podemos ver que a comunicação é considerada um aspecto fundamental do seu quadro de 
políticas. Está ligado a considerações democráticas e de eficácia: "a abertura é mais do que apenas 
útil na formação de um melhor desempenho econômico. A abertura é uma obrigação de um Banco 
Central em uma sociedade livre e democrática ”(Greenspan, 2001, p. 3). Mais geralmente, os 
banqueiros centrais admitem que a comunicação é o "pilar oculto" da estratégia de política 
monetária. A abertura é mais adequada à prática dos bancos centrais do que a transparência. Os 
bancos centrais não podem ser totalmente transparentes. Com a abertura, os bancos centrais apenas 
abrem uma janela, pois transparência total pode ser contraproducente. O Fed mostra essa evolução 
em direção a mais abertura. Antes, "Fedspeak" correspondia à arte enigmática e esotérica do Fed. 
Essa cultura mística do Banco Central desaparece no paradigma da confiança, que afirma que 
"explicar mais, é entender melhor". Hoje em dia, "Fedspeak" (Bernanke, 2004) significa uma 
comunicação clara e extensa da ação do Fed. 

Credibilidade. Com credibilidade, a transparência é uma metáfora para a revelação da "verdade". 
Para evitar inconsistências temporais e construir a reputação do Banco Central torna necessário ser 
transparente. A transparência é um substituto para a prestação de contas assim que você afirma ser 
diretamente responsável perante o público em geral. Não há problema de coordenação entre os 
agentes, pois eles têm conhecimento comum; todos eles conhecem o modelo "certo" da economia. 
Na prática, a transparência é baseada em regras, uma regra que deriva do "modelo certo". A ação 
"certa" não está aberta a discussão.

Meta de inflação. Esta política reconhece que não existe um modelo "verdadeiro" da economia e 
que é impossível propor uma política monetária baseada em regras. O Banco Central tem que 
explicar o que está fazendo, dando a razão de sua estrutura política e suas decisões. A transparência 
visa convencer o público de que a ação do Banco Central é a política "certa". Por causa da 
incerteza, há contingências imprevisíveis que geram mudanças nas táticas de curto prazo. Essas 
mudanças devem ser explicadas para manter as expectativas de inflação ancoradas. A transparência 
passa por uma estratégia de comunicação. Blinder et al. (2001, p. 2) defende a ideia de que "a 
mensagem essencial que qualquer Banco Central deve transmitir ao público é o seu regime 
político". Isso é o que Bernanke et al. (1999) sugerem quando afirmam "educar o público" ou 
"ensinar" o público. Não há mais conhecimento comum, mas sim uma aprendizagem adaptativa. 
Por trás do arcabouço de políticas, não há regra senão um modelo subjacente de Friedman/Lucas 
que produz previsões. A transparência é previsibilidade através da publicação de previsões 
dependentes do modelo. 

O paradigma da confiança. Acredita que não há ação natural "correta". A ação "certa" está aberta 
à discussão, por isso falamos de abertura. A política monetária torna-se um processo deliberativo 
(Ferguson, 2002, p. 4), ou um processo de aprendizagem interacional7 entre o Banco Central e os 
agentes. No entanto, a comunicação continua sendo uma questão crucial, já que o Banco Central 
não controla a inflação perfeitamente. A conversa importa, afinal. O Banco Central não é uma 
instituição todo-poderosa, mas uma estátua com pés de barro. De fato, o Banco Central precisa do 
apoio do público para ser eficiente. A comunicação é um canal de transmissão da política monetária.
As comunicações não revelam todas as informações porque os agentes não precisam saber, 

7 Para a evolução da indeterminação à aprendizagem, ver McCallum (2003, p. 30): “a capacidade de aprendizado, 
não a indeterminação, deve ser vista como a questão relevante para a análise teórica da política monetária orientada 
por políticas”. Para literatura de aprendizagem, veja Evans e Honkapojha (1999, 2001).



precisam entender. A abertura serve para construir um entendimento comum entre o Banco Central 
e os agentes. 

Explicações facilitam a construção de um entendimento comum. As comunicações devem conter 
informações relevantes, capazes de tornar o Banco Central compreensível para o público. Uma 
explicação abrangente baseia-se em três características: informações abrangentes, claras e voltadas 
para o futuro.

Entendimento comum

O entendimento comum é definido como "quanto da estratégia é interpretada e entendida da mesma 
maneira pelo Banco Central e pelo público" (Winkler, 2002, p. 413). A esse respeito, o 
entendimento comum difere radicalmente do conhecimento comum da estratégia de credibilidade. 
Esta última ferramenta conceitual sugere conscientização: declarações públicas da ação do Banco 
Central levam automaticamente à coordenação e a um equilíbrio único. De fato, eles percebem a 
mesma inferência, já que todos eles têm o mesmo modelo "verdadeiro" em suas mentes e 
expectativas racionais. No entendimento comum, a inferência comum da ação do Banco Central 
vem da compreensão (interpretação), não do conhecimento (indução). O entendimento comum 
destaca que a relevância do anúncio e a interpretação dos agentes não devem ser negligenciadas na 
política monetária. Entendimento comum é uma compreensão mútua do ambiente econômico. O 
Banco Central precisa convencer o público da relevância de sua decisão a partir de pontos de vista 
democráticos e econômicos. Um Banco Central que pratica a abertura em uma sociedade 
democrática poderia ser chamado de Banco Central Comunicacional,8 isto é, aquele que tenta 
construir um consenso do público sobre suas decisões de política monetária. O entendimento 
comum cria o elo de confiança entre o Banco Central e os agentes.

A estratégia de confiança

O elo de confiança: uma caracterização 

A confiança é diferente da reputação, pois não é uma questão de antecipação (jogo), mas uma 
questão de compreensão (comunicação). É por isso que os prisioneiros não podem falar no dilema 
do prisioneiro na abordagem da teoria dos jogos. Pelo contrário, os bancos centrais "falam". Em vez
de uma variável zero-um (credibilidade) ou um ativo (reputação), a confiança poderia ser 
considerada como um elo contínuo, embora mutável, entre o Banco Central e os agentes. Falamos 
de "confiança" quando a convenção e a estratégia do Banco Central estão de acordo com as dos 
outros participantes (atores nos mercados financeiros, poder político, empresas ...). Portanto, é 
possível ter credibilidade sem confiança e confiança pode ser limitada ”(Le Heron, 2003, p. 14). 

Quando vista como um elo entre o Banco Central e o público, a confiança pode oferecer estados 
diferentes, uma mistura de verticalidade (norma social) e horizontalidade (endógena). A ferramenta 
conceitual do ponto focal resume essa configuração. 

A confiança vertical levanta a questão da soberania monetária e a legitimidade do Banco Central 
leva à questão da governança. Os estatutos, mandatos e ações do Banco Central devem ser 
consistentes com os princípios, procedimentos e desempenhos da democracia. O ponto chave é que 
o Banco Central precisa de legitimidade para propor um ponto focal. Na verdade, produz um padrão
comum (norma) para coordenação. Isso leva à conclusão de que a governança é um conceito mais 
completo do que a independência para interpretar a estratégia de confiança. No quadro da 
credibilidade, a independência visa assegurar um compromisso formal com uma regra técnica. A 
governança depende de um compromisso democrático com o duplo mandato democrático. 

8 Isso está relacionado à teoria comunicacional de Habermas (1987).



Em um ambiente econômico incerto, o principal problema é que os agentes e suas expectativas são 
heterogêneos. Especificamente, coloca uma ênfase especial no processo de formação de crenças e, 
além disso, no processo de formação de coordenação. A coordenação também pode ser produzida 
por focalização (endógena), criando uma crença coletiva autônoma (profecias auto-realizáveis). 
Neste caso, a estratégia de confiança é horizontal. Por exemplo, o Banco Central deve às vezes 
seguir a convenção de mercado. Durante uma crise, uma nova convenção se impõe ao Banco 
Central.

Há também momentos em que os mercados se tornam particularmente 
nervosos e voláteis devido a choques econômicos ou preocupações com 
políticas, e as ações dos bancos centrais precisam ser direcionadas para lidar 
com a desordem nos mercados... Nessas circunstâncias, a tarefa imediata do 
Banco seria acalmar os mercados ajudando-os a encontrar novas faixas de 
negociação com as quais eles estavam confortáveis. (Thiessen, Governador do 
Banco do Canadá, 1995, p. 9)

 
Para a opinião dos mercados financeiros, trata-se mais de uma convenção do que uma questão de 
legitimidade. Nesta interação complexa entre o Banco Central e os mercados, às vezes é difícil 
saber quem decide.

Juntos, esses dois tipos de sinais criam um tipo de sistema de “biofeedback” 
ou classificação, no qual os mercados primeiro recomendam ou prevêem o que
o banqueiro central deve ou fará, e então os recompensam por fazê-lo. 
Embora eu nunca mostre um único caso de banqueiros centrais sucumbindo à 
tentação que tanto preocupava Kydland e Prescott, muitas vezes eu 
testemunhei os banqueiros centrais fortemente tentados a entregar a política 
que os mercados esperavam ou exigiam. (Blinder, 1997, p. 15)

Investigando este campo teórico, alguns autores descrevem a coordenação de crenças como "um 
problema de extração de sinal" (Andolfatto e Gomme, 2003, p. 4). Um boa ilustração dessas 
descobertas poderia ser os famosos sinais de Greenspan para os mercados. Na incerteza, podemos 
descobrir a formação de expectativas em termos de inferência de crenças. 

A abordagem de confiança para a prestação de contas: responsabilização democrática efetiva 

A confiança introduz um renascimento político na atuação do Banco Central. Representa uma 
quebra do consenso sobre independência na década de 1980 que leva à fascinante independência do 
BCE. Não há trade-off entre independência e responsabilidade. Se a meta de inflação não gerar 
implicações a partir desse reexame da independência, a estratégia de confiança começa com a 
evidência de que o Banco Central está inserido em um sistema democrático mais amplo. Persegue a 
ideia de que a prestação de contas é um contrapeso à independência. A independência é equilibrada 
pela responsabilidade democrática; nós falamos sobre "governança". O esquema de confiança é 
GOA: Governança - Responsabilidade - Abertura. 

A prestação de contas não é uma questão puramente técnica, mas uma questão democrática. Ela está
conectada à abertura porque a responsabilidade significa que o Banco Central é responsável por 
suas ações perante as autoridades democráticas e tem que levar em conta seu mandato democrático 
em suas funções cotidianas. O procedimento de Humphrey-Hawkins do Fed é um bom exemplo 
dessa concepção da confiança sobre a responsabilidade. Como Greenspan (2001, p. 1) enfatiza, os 
banqueiros centrais "devem prestação de contas tanto ao Congresso, do qual derivamos nossa 
missão de política monetária e, além disso, para o povo americano". Em última análise, a 



responsabilização destaca que não há evidências claras sobre os benefícios da independência total. 
É uma questão difícil para os membros do Fed, como Meyer (2000, p. 4) diz: “não há evidências 
consistentes de uma relação entre independência do banco central e atividade econômica real, nem 
evidência consistente de que a independência do banco central reduza o custo de reduzir a inflação 
ou aumentar a eficácia da política de estabilização”. 
Um Banco Central é na verdade uma instituição independente com funcionários não eleitos. Os 
bancos centrais ganham legitimidade não pelas urnas, mas por procedimentos de prestação de 
contas. Como Ferguson (2002, p. 2) aponta: "Essa responsabilidade democrática é ainda mais 
importante para os banqueiros centrais, porque a população eleita não os elege diretamente". A 
responsabilidade democrática revela uma dependência mútua entre agentes e bancos centrais (o elo 
de confiança).

As razões econômicos e democráticas para um mandato democrático dual 

Em uma economia em constante mudança, os riscos podem ser tanto de deflação quanto de inflação
ou de falta de crescimento. Com a incerteza, o Banco Central tem que enfrentar vários riscos. Os 
bancos centrais têm que identificar e regulamentar, em primeiro lugar, os riscos mais iminentes: isto
é, o balanço de riscos. A questão não é "por que e como estabilidade de preços?", Mas "por que 
apenas estabilidade de preços?" O mandato democrático do Banco Central deve ser múltiplos 
objetivos; e na prática o banco deveria publicar um relatório de política monetária, não apenas um 
relatório de inflação (Meyer, 2003, p. 1). Um relatório de política monetária esclarece os múltiplos 
objetivos e o atual equilíbrio de riscos. 

Além da redução da assimetria de objetivos, um mandato duplo também facilitaria a coordenação 
das políticas fiscal e monetária, reduzindo as falhas de coordenação. Um mandato duplo significa a 
redução do predomínio da política monetária sobre a política fiscal; isto é, a predominância do 
objetivo de estabilidade de preços sobre o objetivo de estabilização econômica. A estratégia de 
confiança impõe a combinação da política monetária com outras políticas, isto é, um mix de 
políticas.

METAS DE INFLAÇÃO: DA CREDIBILIDADE À CONFIANÇA

Mais de 20 bancos centrais adotaram metas de inflação depois de 1990, então este sistema constitui 
o mainstream dentro do Novo Consenso. Mas três dos principais bancos centrais do mundo não 
adotaram a MI: o Fed, o BCE e o Banco do Japão. Isso ilustra que a MI não é a "melhor maneira" 
de atingir o desempenho macroeconômico desejado. No entanto, Bernanke et al. (1999, p. 6) 
defendem que “o sistema de meta de inflação trouxe benefícios importantes para os países que a 
usaram”. No que diz respeito aos trabalhos de Ball e Sheridan (2003), os países que adotaram a MI 
não obtiveram melhores resultados do que os outros. No debate sobre credibilidade versus 
confiança, a MI ocupa um lugar ambíguo. Geralmente, a MI é o fim de uma estratégia de 
credibilidade: a meta substitui a regra. Mas, às vezes, a MI é o começo de uma estratégia de 
confiança: a meta como um ponto focal em uma política de "comunicação".

Por que a meta da inflação não deve ser uma estratégia de credibilidade?

A MI está amplamente incorporada na abordagem teórica Novo Keynesiana, isto é, na 
Macroeconomia do Novo Consenso (Arestis e Sawyer, 2003; Le Heron, 2003). No entanto, o 
modelo síntese Friedman-Lucas continua a ser o fundo teórico de MI: neutralidade a longo prazo do
dinheiro, Nairu e assim por diante. Embora a MI deva ser um novo banqueiro (confiança) em 
roupas antigas (independência), é mais frequente os banqueiros idosos (credibilidade) em roupas 
novas (metas de inflação). 



A inflação é importante. A dicotomia entre fatos reais e monetários não é assumida, então a 
inflação é importante. O dinheiro é endógeno.9 Os agentes são hierárquicos e heterogêneos. A causa 
da inflação não é mais o excesso de dinheiro, mas as expectativas de inflação. Essas expectativas de
inflação estão ligadas a um "crescimento constante do PIB nominal que excede o crescimento da 
produção real natural ou potencial" (Gordon, 1997). Ancoragem nominal tende a ser a questão 
principal. A não neutralidade do dinheiro no curto prazo, a indeterminação das expectativas e a 
incerteza na economia obrigam o Banco Central a regular a economia, isto é, a ancorar as 
expectativas. 

Estabilidade de preços processual. O Banco Central tem que tornar a estabilidade de preços uma 
convenção. A política monetária não deve parecer arbitrária. A inflação não é tanto uma variável 
exógena, é mais uma variável endógena (Bernanke e Mishkin, 1997, p. 109). Com MI, a meta 
anunciada é apresentada como a definição de estabilidade de preços. É por isso que este objetivo 
anunciado "fornece uma ancora nominal para a política e a economia". No entanto, não há provas 
da existência de uma definição "natural" de estabilidade de preços. Essa indeterminação encontra 
uma solução democrática. A meta de inflação é geralmente definida por um processo de negociação 
entre o Banco Central e o governo, que está embutido em um processo institucional.10 Parte da 
indeterminação também é levada em conta pelos procedimentos de revisão da meta de inflação, 
bandas ou sobre o horizonte de médio prazo de cálculo. Devemos observar que a MI pressupõe 
independência do instrumento, não independência do objetivo. 

Da meta monetária à meta de inflação. Na meta monetária, a inflação é indiretamente controlada 
através de um objetivo intermediário do agregado monetário (M3), que é o principal instrumento. 
Em MI, o Banco Central visa a inflação diretamente, e a taxa de juros de curto prazo é o principal 
instrumento. As previsões de inflação podem ser consideradas como metas intermediárias. As 
expectativas são o principal canal de transmissão da taxa de juros oficial de curto prazo para a taxa 
de mercado de longo prazo (Biefang-Frisancho Mariscal e Howells, 2002). Mas o principal objetivo
continua sendo a estabilidade de preços. 

Um mandato hierárquico. A meta monetária concentra-se apenas em elementos monetários. 
Quando a MI responde a choques, cuida do crescimento. Já não existe um mandato único para a 
estabilidade de preços, mas um mandato hierárquico com estabilidade de preços com primazia sobre
o crescimento. O crescimento é medido pelo hiato do produto. Essa abordagem é puramente 
ortodoxa com uma fórmula Nairu. A estabilidade de preços é considerada a melhor contribuição 
para o crescimento econômico. Apenas "MI-flexível" (Svensson, 1999) é na prática um "mandato 
duplo implícito" (Meyer, 2003, p. 4).

Incerteza. Esse é um elemento-chave da MI, ao contrário da estratégia de credibilidade. Não há 
conhecimento comum, mas uma "aprendizagem adaptativa em conhecimento imperfeito" 
(Orphanides e Williams, 2003, p. 1). Ao contrário da regra monetária, a MI deve levar em 
consideração os choques. Mesmo quando se muda para a discrição, o dilema de credibilidade versus
flexibilidade gerado pela regra permanece. Além disso, significa que não estamos mais buscando a 
solução do viés inflacionário, mas sim a solução para a restrição ao produto. A MI não tem 
incentivo para a inflação devido ao compromisso com a meta de inflação que constitui uma 
restrição confiável. Além disso, a discrição exige uma mudança temporal: com a MI, o horizonte de 
política monetária passa do curto prazo (regra) para o médio-longo prazo. 

9 Este ponto de vista é defendido em Taylor (1999, p. 661), Svensson (1999, p. 611), Aglietta (2003, p. 7), Fontana e 
Palacio-Vera (2002, pp. 548, 557, 564). ou Dalziel (2002, p. 522).

10 Um bom exemplo é o PTA (Policy Target Agreement), organizado pela reforma do Banco Central da Nova Zelândia
em 1989.



Uma "estrutura para a política, não uma regra" (Bernanke, 2003, p. 6). O fim da regra estrita é 
uma ruptura importante com o quadro da credibilidade. Diferindo de uma regra de curto prazo, a 
meta de inflação deve ser atingida no médio prazo. Assim, para as necessidades de regulação, a 
meta de inflação deve ser colocada acima de zero por cento.11 Para os novos keynesianos, há 
inúmeras razões para isso: a possível existência de uma curva de Phillips de longo prazo, rigidez 
nominal, o efeito Boskin, o risco de uma armadilha de liquidez e o perigo de ajustes deflacionários. 
Não há base teórica para defender uma regra ou para definir estabilidade de preços. O objetivo final 
é ancorar as expectativas de inflação. A meta de inflação é tanto o objetivo quanto o instrumento 
para ancorar as expectativas. O alvo pode ser defnido como uma regra (credibilidade) ou um ponto 
focal em uma estratégia de comunicação (confiança). A MI não precisa de um modelo teórico para 
estabelecer uma regra, porque uma estrutura de política com meta de inflação pode obter o resultado
diretamente. 

Discrição restrita. No curto prazo tem-se flexibilidade, mas no médio prazo a disciplina (exigida 
pelos estados imprevisíveis da economia), é resumida por Bernanke12 como "critério restrito". 
Sugere que a dicotomia entre regras e discrição é uma questão ultrapassada. "Ao impor uma 
estrutura conceitual e sua disciplina inerente ao Banco Central, mas sem eliminar toda a 
flexibilidade, a meta de inflação combina algumas das vantagens tradicionalmente atribuídas às 
regras àquelas atribuídas à discrição" (Bernanke et al., 1999, p. 6). ). A MI rotulada de "discrição 
restrita" significa que primeiro temos discrição. 

A MI assenta em dois pilares: uma estrutura para a política e uma estratégia de comunicação 
(Bernanke, 2003). A meta é apenas uma parte da estratégia; está embutida em uma estrutura da 
política mais geral que é composta de procedimentos de prestação de contas e transparência.

Por que a meta de inflação é apenas uma estratégia de "Confiança Suave"?

O novo consenso na política monetária ainda é influenciado pela estratégia de credibilidade 
(fenômeno de histerese). Esta é uma das razões pelas quais a MI está apenas com um pé dentro do 
paradigma da confiança. Nós chamamos isso de estratégia de "confiança suave".

Meta inflacionária: algumas avaliações críticas

A MI é menos flexível do que o mandato duplo para responder a choques imprevistos e buscar o 
pleno emprego. É dada ênfase especial aos problemas de rigidez gerados pelo esquema analítico 
credibilidade-MI: a quantificação da estabilidade de preços - anúncio - compromisso - 
cumprimento. Em primeiro lugar, exige uma quantificação exata da estabilidade de preços, o que é 
impossível. Em segundo lugar, uma meta explícita é apresentada como uma solução para a 
complexa questão de ancorar as expectativas. Mas a MI representa uma vontade de convencer as 
expectativas, em vez de ancorar as expectativas. As previsões de inflação são a pedra angular do 
processo de tomada de decisão. Este é um equívoco da política monetária, já que as previsões de 
inflação são apenas um indicador entre outros. Expectativas de distribuição de renda são mais 
significativas e boas previsões de inflação são muito difíceis em condições de incerteza devido a 
imprevisibilidade de choques. Em terceiro lugar, como a estabilidade de preços é o objetivo 
primordial, a MI não permite flexibilidade suficiente para buscar estabilidade de preços e 
estabilização econômica. 

11 Developing this thesis, see Akerlof, Dickens and Perry (1996), Bernanke and Mishkin (1997, p. 110), Mishkin 
(1999, p. 592), Aglietta and Orléan (2002, p. 234), Gali (2002, p. 5). 

12 Bernanke (2003, p. 2): "A discricionariedade restrita tenta encontrar um equilíbrio entre a inflexibilidade de regras 
estritas de política e a potencial falta de disciplina e estrutura inerentes à decisão do fazedor de política 
desajustado". O termo "otimização de discrição", proposto por Svensson e Woodford (2003, p. 2), poderia 
alternativamente ser usado para descrever a MI.



Existe um dilema democrático. Para o mandato de estabilidade de preços a longo prazo, a MI 
afirma ser necessário isolar o Banco Central das autoridades democráticas. Mas o Banco Central é 
dependente de metas, democraticamente responsável e os agentes econômicos estão mais 
interessados em crescimento estável e pleno emprego. Defensores da MI defendem um mandato 
democrático sobre estabilidade de preços para resolver esse dilema. Isso sugere que a estabilidade 
de preços é o melhor objetivo para alcançar o crescimento. Este mandato hierárquico de 
estabilidade de preços para maximizar o crescimento é uma falácia por quatro razões:

1. Razão prática: a meta de inflação não oferece orientação prática para o Banco Central. Não indica
como alcançar essa missão na prática.
2. Razão teórica: não existe consenso sobre a definição numérica de estabilidade de preços. É 
preciso haver neutralidade do dinheiro no longo prazo para justificar esse mandato hierárquico 
(Nairu, hiato do produto).
3. Razão política: num ambiente de incerteza, a estabilidade de preços não é automaticamente o 
objetivo correto de perseguir para estabilizar a economia. Além disso, não se pode alcançar 
estabilidade de preços sem focar no crescimento.
4. Razão política: em uma economia em constante mudança e por causa da heterogeneidade dos 
agentes, as preferências públicas mudam regularmente. Portanto, não há razão para fixar 
definitivamente as preferências sobre a estabilidade de preços, o que leva a um arranjo 
antidemocrático. De fato, em uma sociedade democrática, as preferências do Banco Central não 
podem diferir por muito tempo das do público, porque o banco é ineficiente sem o apoio público.
 
Isso se parece muito com o "banco central conservador", conforme descrito por Rogoff. Esta 
primazia da estabilidade de preços é possível desde que não haja trade-off entre crescimento e 
inflação; isto é, sem curva de Phillips. Nesse novo consenso macroeconômico, a estabilidade de 
preços é considerada a melhor contribuição para o crescimento. A política fiscal é considerada 
ineficaz. 

A MI desenvolve uma teoria pouco clara de transparência. A MI promove tanto ambiguidade como 
transparência para a prática do Banco Central. A MI está em contradição, porque a sua definição 
teórica da ação "direita" visa apenas a inflação, enquanto, na prática, a sua ação também se 
concentra no crescimento. Na MI, a transparência é identificada como "diga o que você faz, mas 
não faça o que você diz". 

A MI dá excessiva prioridade à comunicação. A MI segue a sabedoria popular do Banco Central: 
"faça o que eles fazem, mas apenas fale sobre inflação" (Faust e Henderson, 2003, p. 23). A abertura
não é um objetivo em si. Destina-se a melhorar a ação. A comunicação não pode ser um substituto 
para a ação. Resumindo, "as ações falam mais alto que as palavras, mas as ações e as palavras 
provavelmente falam mais alto do que apenas as ações" (Thornton, 2002, pp. 11-12).

A meta de inflação é uma regra objetivo. Como a questão da credibilidade (inflação surpresa) ainda 
é discutida em MI, a solução de compromisso é o "compromisso institucional com a estabilidade de 
preços". Este último permite monitorar o Banco Central. A meta pode ser vista como uma solução 
para o problema de inconsistência temporal, reduzindo a pressão política e criando uma estrutura de
incentivos apropriada, uma tecnologia de compromisso com a estabilidade de preços, uma âncora 
nominal para as expectativas e uma referência para a medição do desempenho do Banco Central. A 
MI está, então, no quadro de credibilidade. 

"Não há evidências de que a meta de inflação melhore o desempenho" (Ball e Sheridan, 2003). 
Kohn (2003, p. 16) é mais provocativo: "ganhos em colocar números na" estabilidade de preços 
"provavelmente serão limitados".



Da credibilidade à “confiança suave”: diversidade da MI 

Deixando a regra e a predominância do compromisso rígido com a meta, há espaço para o objetivo 
de estabilização econômica, ou seja, para um mandato duplo (Tabela 4.1). Segundo Greenspan, 
podemos distinguir dois períodos de metas de inflação. A MI inclui um objetivo de crescimento no 
período recente. Ou seja, evolui para o paradigma da confiança:

O surgimento de metas de inflação nos últimos anos é um desenvolvimento 
interessante nesse sentido. Conforme praticado, ele enfatiza as previsões, 
mas dentro de uma estrutura mais baseada em regras que distorce a 
política monetária em direção à contenção da inflação como a meta 
principal. … O direcionamento à inflação muitas vezes se originou como 
uma estrutura bastante simples concentrada apenas nos resultados da 
inflação, mas evoluiu para formas mais discricionárias que exigem 
julgamentos complexos para implementação. De fato, essa evolução foi tão
longe que a prática real da política monetária por Bancos Centrais que 
adotam a meta de inflação agora se assemelham à prática de Bancos 
Centrais que não adotam esse paradigma, como o Banco Central Europeu, 
o Banco do Japão e o Federal Reserve. (Greenspan, 2004, p. 8)

Meyer (2001, p. 5) é mais direto: "Tal evolução trouxe muitos regimes de metas de inflação mais 
próximos, na prática, a um regime de mandato duplo. A MI representa um colapso no regime de 
política monetária, mas também em termos teóricos" para a política monetária. Ao adotar esse novo
consenso, abandonamos a estrutura de credibilidade para abraçar um paradigma de "confiança 
suave".

Para entender os últimos 25 anos da política monetária, credibilidade versus confiança é uma 
oposição melhor do que a velha perspectiva de regras versus discrição (Tabela 4.2). Cinco 
oposições entre as estratégias da credibilidade e da confiança foram reveladoras: credibilidade 
versus confiança, independência versus governança, responsabilidade versus responsabilidade, 
conhecimento comum versus entendimento comum, transparência versus abertura.



Tabela 4. Metas de inflação, de credibilidade a 'confiança moderada'
Evolução das 
Metas de 
Inflação

Estrutura de 
Incentivos

Mecanismo de 
Cumprimento

Mandato 
Democrático

Fundamentos 
Teóricos

Limites das 
Metas de 
Inflação

Regra da Meta 
de Inflação 
(Credibilidade)

Regras Pré 
comprometimento
ou 
comprometimento
por regras

Mandato 
Único 

Regras vs 
Discrição
Viés 
inflacionários
Reputação

Credibilidade 
vs 
Flexibilidade
Incerteza
Regras 
Múltiplas

Meta de 
Inflação Estrita
(Credibilidade)

Instrumento 
tipo Regra
Independência
Contrato

Comprometimento
com a estabilidade
de preços

Mandato 
Único 

Conservadoris
mo e delegação
Contratos
NAIRU

Credibilidade 
vs 
Flexibilidade
Incerteza
Credibilidade 
vs 
Legitimidade 
(Democracia)

Meta de 
Inflação 
Flexível 
(Confiança 
Suave)

Estrutura de 
Política e
Estratégia de 
Comunicação

A meta de 
controle da 
inflação deve ser a
inflação esperada
Bandas
Prestação de 
contas sobre o 
cumprimento da 
meta

Mandato 
Hieráquico

Incerteza
Contingencias 
imprevistas
Discrição 
restringida
Ancoragem 
das 
expectativas
Núcleo da 
Inflação
NAIRU

Dilema da 
Credibilidade
Controle da 
inflação num 
ambiente 
errático
Comprometim
ento vs 
Credibilidade
Defasagens na 
reação
Definição de 
estabilidade de 
preços

Meta de 
Inflação 
Previsão 
(Confiança 
Suave)

Arranjos 
Institucionais 
e 
Constitucionai
s
Prestação de 
Contas e 
Abertura
Procedimento 
de 
Substituição

Comprometimento
institucional com 
a estabilidade de 
preços
Comprometimento
com a meta de 
inflação dentro de 
um horizonte de 
tempo

Mandato 
Dual 
Implícito

Incerteza
Ancoragem 
das 
expectativas
Desvios de 
curto prazo 
(tática) mas 
atingimento da 
meta no longo 
prazo 
(estratégia)
Núcleo da 
Inflação

Canais de 
transmissão da 
política 
monetárias
Credibilidade 
das previsões 
do Banco 
Central
Processo de 
formação de 
expectativas
quantificação 
da estabilidade 
de preços
Previsão vs 
volatilidade
Credibilidade 
vs Confiança



Tabela 4.2 Estratégia de credibilidade versus estratégia de confiança
Estratégia da Confiança

Estratégia da Credibilidade Confiança Suave: Metas de 
Inflação

Confiança Dura

Fundamentação 
1) Modelo "Verdadeiro", 
natural da economia: equilíbrio
de longo prazo 
2) Incerteza probabilística
3) Informação assimétrica e 
privada 
4) A política monetária é uma 
questão técnica
5) Banco Central Todo-
poderoso 
6) Ancoragem de expectativas

Análise 
1) Doutrina de Friedman / 
Lucas 
2) Teoria do dinheiro exógeno 
3) Neutralidade do dinheiro, 
dicotomia 
4) Teoria quantitativa do 
dinheiro
5) Teoria dos jogos
6) Jogo de enganação 
7) Expectativas racionais 
8) Expectativas racionais 
9) Inconsistência temporal, 
viés inflacionário, inflação 
surpresa 
10) Equilíbrio único
11) Estabilidade natural dos 
preços

Política 
1) Mandato único 
2) Independência total 
3) Abordagem técnica 
4) Meta monetária 
5) Transparência
6) Regra, meta como regra 
7) Compromisso, acordo 
vinculativo 
8) Ancoragem baseada em 
regras, reputação
9) Conhecimento comum 
10) Conhecimento comum 
(modelo 'verdadeiro')
11) Mecanismo de transmissão

Fundamentação 
1) Indeterminação, 
conhecimento imperfeito do 
modelo "verdadeiro" da 
economia 
2) Incerteza não probabilística 
3) Informação imperfeita, 
incompleta 
4) A política monetária é tanto 
uma questão técnica quanto 
uma questão democrática 
5) Banco Central é uma 
estátua com pés de barro 
6) Gestão de expectativas

Análise 
1) Doutrina de Friedman / 
Lucas 
2) Teoria do dinheiro 
endógeno 
3) Neutralidade do dinheiro no
longo prazo 
4) Teoria das expectativas da 
estrutura a termo dos juros
5) Teoria dos jogos
6) Jogo de coordenação 
7) Processo de inferência de 
expectativas 
8) Processo de aprendizagem 
adaptativa 
9) Inconsistência temporal
10) Equilíbrios múltiplos, 
indeterminação 
11) Estabilidade processual de 
preços 

Política 
 1) Mandato único ou 
hierárquico 
2) Independência do 
instrumento 
3) Abordagem da política 
estruturada e estratégica 
4) Metas de inflação 
5) Nível politicamente óptimo 
de ambiguidade, transparência 
limitada 

Fundamentação
1) Nenhum modelo "verdadeiro" 
da economia
2) Incerteza radical 
3) Informação imperfeita, 
incompleta 
4) Os Bancos Centrais estão 
inseridos em uma sociedade 
democrática 
5) Banco Central é uma estátua 
com pés de barro 
6) Aceitação (ou não)

Análise
1) Nenhuma doutrina subjacente 
2) Teoria do dinheiro endógeno 
3) Não neutralidade do dinheiro 
4) Teoria das expectativas da 
estrutura a termo dos juros 
5) Processo deliberativo; 
linguagem, habilidades de 
interpretação 
6) Jogo de confiança 
7) Expectativas autorealizáveis 
8) Processo de aprendizagem 
interacional 
9) Viés deflacionário
10) Aprendizagem 
11) Estabilidade de preços 
processual e expectacional

Política
1) Mandato duplo 
2) Governança 
3) Abordagem democrática e 
estratégica 
4) Equilíbrio de riscos 
5) Abertura
6) Nenhuma meta quantificada 
7) Estrutura democrática 
institucional 
8) Ação, instituições e ancoragem
da comunicação 
9) Entendimento comum 
10) Problema de extração de 
sinal; ponto focal, saliência 
11) Múltiplos canais de 



monetária automática 
12) Nenhuma responsabilidade

Teorias
1) Monetarismo 
2) Nova Economia Clássica 
com expectativas racionais

6) Meta como regra, meta 
como estrutura de política 
7) Compromisso, contrato, 
estrutura de política
8) Comunicações (meta) e 
ancoragem como estrutura da 
política 
9) Conhecimento imperfeito 
10) Sinal
11) Expectativas e canais de 
comunicação de transmissão 
12) Responsabilidade 
operacional
 
Teorias
1) Nova Economia Clássica 
2) Nova Economia Keynesiana

transmissão
12) Responsabilidade 
democrática 

Teorias
Nova Economia Keynesiana

O mainstream é a literatura sobre credibilidade, que vai de Kydland e Prescott a Woodford. Esta 
literatura é baseada na síntese entre o monetarismo e o NCE, em que existe um modelo 
"verdadeiro" da economia: equilíbrio estável de longo prazo, dicotomia, neutralidade do dinheiro. 
Com expectativas racionais, todo mundo conhece esse modelo verdadeiro; é de conhecimento 
comum. O modelo impõe uma regra ao Banco Central, que assume o compromisso de respeitá-la e 
a credibilidade segue imediatamente. Como o verdadeiro modelo é de conhecimento comum, a 
transparência total é possível e necessária para a credibilidade. Para evitar o viés inflacionário das 
políticas governamentais, a independência do Banco Central torna-se obviamente imperativa. 
Como o dinheiro é neutro a longo prazo, não há problema de democracia. A política monetária é 
apenas um problema técnico, de respeito à regra. Um Banco Central presta contas do que faz 
apenas pelo respeito ao verdadeiro modelo econômico. A regra monetária (de Friedman) e a regra 
de Taylor fazem parte da literatura sobre credibilidade. 

Na década de 1990, surgiu um Novo Consenso, principalmente com metas de inflação. MI sofre o 
efeito de histerese. A MI geralmente vem no final de uma estratégia de credibilidade, a meta 
substituindo a regra e, em seguida, a credibilidade implica apenas honestidade. Mas às vezes é o 
começo da estratégia de confiança: a meta como um ponto focal, isto é, parte de uma estratégia de 
comunicação. Embora mais de 20 países tenham escolhido diferentes tipos de MI (Nova Zelândia, 
Canadá, Grã-Bretanha), o BCE mantém uma estratégia de credibilidade e o Fed prefere uma 
estratégia de confiança. 

Em uma estratégia de confiança, o debate não é sobre o viés inflacionário do Banco Central 
oportunista. Podemos confiar nos Bancos Centrais, eles apenas "fazem direito". Uma estratégia de 
confiança destaca a importância da incerteza, expectativas e democracia na política monetária. 
Com a incerteza e com o arcabouço neo-keynesiano, não há regra, já que não existe um modelo 
"verdadeiro" subjacente da economia. A decisão de política monetária "certa" está aberta à 
discussão e precisa de um entendimento comum. Uma transparência baseada em regras é inviável, 
então falamos sobre "abertura". Isso reconhece que o Banco Central não é uma instituição todo-
poderosa que controla a inflação perfeitamente, mas uma estátua com pés de barro que precisa da 
confiança do público em geral para ancorar as expectativas. Um Banco Central não é o único piloto
de um helicóptero que gasta dinheiro, mas sim o maestro de Keynes de uma orquestra (Dalziel, 
1998, p. 212). A inflação não é mais um fenômeno monetário, mas um fenômeno de expectativa.



A estratégia de confiança coloca uma ênfase especial na democracia. A independência é limitada e 
deve ser equilibrada pela responsabilidade democrática perante os representantes eleitos. Então, 
preferimos governança à independência. Isso significa o renascimento da política no Banco 
Central. Apenas nos lembra que o Banco Central é uma criatura das autoridades democráticas e não
uma criatura dos banqueiros centrais. O Banco deve respeitar o seu mandato e este mandato deve 
respeitar as ideias do público em geral. O Banco Central está inserido em uma ordem democrática. 
Tem a obrigação de regular a economia, o que requer flexibilidade. Keynes (1924, p. 88) coloca 
este ponto de modo impressionante quando ele declara: "Os economistas colocam a si mesmos uma
tarefa fácil demais e inútil demais, se em épocas tempestuosas eles podem apenas nos dizer que 
quando a tempestade passar, o oceano estará calmo novamente."
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