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RESUMO 
 

A Independência do Banco Central (CBI) se tornou um dos principais debates da 

literatura econômica nas últimas décadas. Os trabalhos empíricos sobre o assunto, 

em sua maioria, apontam que CBI está relacionada a baixos níveis inflacionários. 

Apesar disso, também há evidências contrárias a essa relação. Na última década, a 

literatura tem introduzido variáveis novas na discussão, a saber, Confiança Social, 

nível de independência do sistema judiciário e qualidade das instituições. Este 

trabalho, portanto, procura apresentar as raízes teóricas ortodoxa e heterodoxa, que 

estão na origem da defesa e rejeição de CBI, respectivamente. Além disso, aborda-

se a investigação empírica a respeito de CBI ao longo dos anos. É dada atenção 

especial ao trabalho de Berggren et al. (2014), que coloca a Confiança Social como 

determinante do nível de CBI de um país. O caso do Brasil é investigado, não sendo 

possível determinar se a teoria de Berggren et al. (2014) é valida para o caso do 

Banco Central do Brasil. Por fim, propõe-se uma nova discussão no âmbito da 

confiança. São encontradas influências significativas do desemprego e do 

crescimento na confiança dos consumidores, sugerindo que, se a moeda for não 

neutra, a contenção monetária proposta por CBI pode abalar a confiança dos 

consumidores e a Confiança Social. 

 

Palavras-Chave: Independência do Banco Central. Moeda. Confiança Social. 

Ortodoxia. Heterodoxia. 



ABSTRACT 
 

The Central Bank Independence (CBI) has become one of the main debates of the 

economic literature in recent decades. The empirical work in CBI, in general, 

indicates that CBI lows inflation. Nevertheless, there is also evidence against this 

relationship. In the last decade, the literature has introduced new variables like social 

trust, independence of the legal system and quality of political institutions in the 

discussion. Thus, this work presents the orthodox and heterodox theoretical roots, 

which are at the origin of the defense and rejection of CBI, respectively. In addition, 

we explore the empirical research in CBI over the years. We focus in the work of 

Berggren et al. (2014), which explore a link between social trust and CBI. The case 

of Brazil is investigated, and it is not possible to determine if the theory is valid for the 

case of the Brazil’s Central Bank. Finally, a new discussion about trust is proposed. 

We found significant influences of the unemployment and rate of growth in 

consumer’s trust, suggesting that if the money is non neutral, the monetary policy 

proposed by CBI may affect consumer confidence and Social Trust. 

 

Key-Words: Central Bank Independence. Money. Social Trust. Orthodoxy. 

Heterodoxy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A independência do banco central (CBI) de um país e sua relação com os 

níveis inflacionários é um dos principais debates da literatura econômica nos últimos 

30 anos. De acordo com a literatura recente, pode-se dizer que há tanto evidências 

de que altos níveis de CBI estão associados a baixos níveis de inflação, como 

evidências de ausência dessa associação. Dada essa controvérsia, também se torna 

importante investigar as causas da presença de um banco central mais 

independente, assim como discutir seus argumentos teóricos, as controvérsias e os 

resultados empíricos. 

Estudos recentes como Berggren et al. (2014), Hielscher e Markwardt (2012) e 

Hayo e Voigt (2008) procuram abordar o que de fato determina o nível de CBI de um 

país, assim como o papel das instituições nas relações entre CBI e inflação. 

Variáveis como a confiança social, nível de independência do sistema judiciário e 

qualidade das instituições são incluídas em modelos que contribuem para uma nova 

perspectiva do que determina CBI e como esta se relaciona com a inflação. 

Berggren et al. (2014) mostra que a relação entre Confiança Social e CBI é 

observada em formato de U, ou seja, que o nível de CBI tende a ser alto em lugares 

com altos e baixos níveis de confiança social, e tende a ser baixo em lugares com 

níveis intermediários de confiança social. 

O objetivo deste trabalho é discutir a noção de Confiança Social à luz das 

discussões sobre a teoria da Independência do Banco Central e investigar o caso do 

Brasil, procurando saber se aqui são observados a teoria da Curva U proposta por 

Berggren et al. (2014). Além disso, é proposta uma nova discussão no âmbito da 

confiança, levando em conta a influência das variáveis reais da economia na 

confiança dos consumidores. 

Antes de tudo isso, porém, é necessário que sejam discutidas as origens 

teóricas da teoria da Independência do Banco Central. A ideia de um banco central 

independente surge a partir da aceitação da visão monetária ortodoxa, ou seja, da 

neutralidade e exogeneidade da moeda, com essas ideias levando à aceitação da 

Teoria Quantitativa da Moeda. É importante ressaltar que a visão ortodoxa da Teoria 

Quantitativa da Moeda não é aceita por todos. Por isso, cabe discutirmos também a 

visão monetária da heterodoxia e seus argumentos contrários à independência de 
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um Banco Central, partindo das ideias de não neutralidade da moeda, bem como 

sua endogeneidade. Dessa forma, abordam-se os principais autores tanto ortodoxos 

como heterodoxos. 

A discussão da Teoria da Independência do Banco Central, bem como seus 

argumentos contra e a favor, se dará no Capítulo 1. A exposição das investigações e 

resultados empíricos no assunto, bem como a explicação da teoria da Curva U entre 

as variáveis Confiança Social e CBI, se dará no Capítulo 2. O Capítulo 3 será 

dedicado à análise do caso brasileiro e à proposição de uma nova discussão no 

âmbito da confiança. 
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1. A TEORIA DA INDEPENDÊNCIA DO BANCO CENTRAL 
 

Os proponentes da tese de um banco central independente têm raiz teórica 

ortodoxa, aceitando a neutralidade e a exogeneidade da moeda, o que os leva à 

aceitação da Teoria Quantitativa da Moeda. Cabe, então, nesse contexto, uma breve 

discussão dos argumentos teóricos ortodoxos a esse respeito para entender o 

porquê da prescrição de Independência do Banco Central. 

 

1.1. A Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) 

Considera-se, primeiramente, a equação de trocas da economia idealizada por 

Fisher (1911) e depois modificada, podendo ser descrita por MV = Py, onde M é a 

Base Monetária, V é a velocidade de circulação da moeda, P é o nível geral de 

preços e y representa a produção real da economia. Assume-se que a oferta de 

moeda M é exógena e determinada pelo Banco Central. Além disso, a velocidade de 

circulação da moeda é considerada constante, estável ou previsível. Nos 

pressupostos ortodoxos, a moeda é neutra pelo menos no longo prazo, ou seja, 

variações em M não são capazes de gerar variações duradouras na produção y. 

Pode se dizer, então, que para os teóricos ortodoxos existe uma dicotomia entre o 

real e o monetário. Dessa maneira, um aumento na oferta monetária se reflete 

apenas em aumento proporcional no nível geral de preços. Conclui-se, portanto, que 

a principal culpada pela inflação é a autoridade monetária, quando fixa a oferta de 

moeda de maneira exógena à economia, ou o governo que a pressiona para tanto. 

A visão de exogeneidade da moeda está ligada à rejeição da ideia de 

entesouramento como algo racional. Segundo Mollo (2004), pode se definir que a 

moeda é exógena quando a sua quantidade na economia é determinada pela 

autoridade monetária, e endógena quando as autoridades não conseguem controlar 

sua oferta, pois a demanda de moeda afeta a oferta monetária de forma 

imprevisível. De fato, quando existe entesouramento, isto dificulta o controle de M, 

tornando-a imprevisível e endógena. Ao rejeitar a possibilidade de entesouramento, 

considerando-o como irracional1, a ortodoxia confere à moeda uma função 

principalmente transacional. Assim, sua demanda é estável e previsível. Dessa 

forma, tal estabilidade da demanda facilita o controle da oferta monetária pelo Banco 

                                                           
1
 A situação de entesouramento é vista como irracional pela ortodoxia porque é sempre possível 

ganhar juros emprestando o dinheiro. 
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Central, que assim pode fixá-la exogenamente à economia e, se fixada de forma 

incorreta, provoca inflação. 

A possibilidade de entesouramento, porém, não é rejeitada por todas as 

correntes de pensamento econômico. Keynes é um bom exemplo disso. Segundo o 

autor, a moeda não é apenas um "véu", com funções meramente transacionais, mas 

também o ativo mais líquido da economia, que pode ser demandado por si mesmo 

em momentos de maior incerteza. Retê-la nesses momentos, portanto, é algo 

racional, admitindo-se assim a possibilidade de entesouramento. 

Quanto à neutralidade da moeda, torna-se importante citarmos aqui algumas 

variações teóricas entre os adeptos da ortodoxia econômica. Embora alguns, como 

os novos clássicos, aceitem a TQM no curto prazo e no longo prazo, outros 

consideram que a moeda pode ter efeito real na economia no curto prazo, como é o 

caso dos neoclássicos monetaristas, como Friedman. Os novos keynesianos são 

outra corrente de pensamento que também admite a não neutralidade da moeda no 

curto prazo. Além disso, podemos abordar a discussão feita por Patinkin sobre graus 

de neutralidade da moeda. Tais teóricos serão citados nas seções que se seguem. 

  

1.2. As Expectativas Adaptativas de Friedman 

As razões para a aceitação da TQM somente a longo prazo, para os 

neoclássicos, podem ser analisadas por meio dos argumentos de Friedman (1968) 

sobre a Curva de Phillips. 

A curva de Phillips pode ser definida como uma relação negativa entre a taxa 

de desemprego e a inflação, ou seja, um aumento na taxa de inflação é 

acompanhado por uma queda na taxa de desemprego. Essa relação fere as 

hipóteses da TQM, já que o aumento na oferta de moeda não está variando somente 

o nível de preços, mas também variáveis reais da economia, como o desemprego. 

Nesse contexto, Friedman (1968) introduz a ideia de expectativas adaptativas. 

Segundo o autor, um aumento inicial na oferta de moeda incentiva os empresários a 

aumentar a produção, demandando mais mão-de-obra. Tal aumento da demanda 

por trabalho pressiona para cima os salários e aumenta a oferta de trabalho, 

reduzindo a taxa de desemprego. O aumento inicial de moeda, porém, leva ao 

aumento do nível geral de preços, causando inflação, conforme a TQM. Os agentes 

econômicos, portanto, sofrem de ilusão monetária ao não perceberem que o 
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aumento de salário nominal não é, de fato, um aumento de salário real. Aos poucos, 

esses agentes percebem isso, deixam de ofertar trabalho e a taxa de desemprego 

volta para o nível inicial, mas com uma taxa de inflação maior. 

Conclui-se, então, que os agentes ajustam seu comportamento por meio de 

expectativas adaptativas e acabam trazendo a taxa de desemprego, que foi afetada 

pela oferta monetária, para a taxa natural de desemprego. Com isso, conclui-se pela 

neutralidade da moeda no longo prazo. No curto prazo, porém, a moeda é não 

neutra, pois a variação em sua oferta afetou a taxa de desemprego nesse período 

de tempo. A não neutralidade da moeda no curto prazo é explicada por meio do 

raciocínio da curva de Phillips e das expectativas adaptativas. 

 

1.3. Os Novos Clássicos e Novos Keynesianos 

Os novos clássicos e os novos keynesianos, como já foi dito, são duas 

correntes de pensamento ortodoxas que aceitam a neutralidade da moeda e a TQM 

no longo prazo, mas diferem na abordagem de curto prazo. 

Antes de fazer a diferenciação das duas escolas, é importante destacar que 

ambas trabalham com a fundamentação microeconômica da macroeconomia. Além 

disso, é assumido que os agentes são racionais e conseguem antecipar resultados 

do modelo econômico relevante para eles e, com isso, o resultado das políticas 

econômicas. 

Para os teóricos novos clássicos, as expectativas racionais dos agentes dão 

um poder de previsão que os permite saber antecipadamente dos resultados de uma 

variação da oferta monetária, porque eles aceitam o modelo relevante a esse 

respeito, exatamente o da TQM. Com isso, no curto prazo, os próprios agentes 

ajustariam os preços relativos da economia graças à expectativa inflacionária 

causada pela política de aumento de oferta de moeda. Qualquer variação em M, 

portanto, seria rapidamente abortada pela economia por meio de aumento 

proporcional no nível de preços. Conclui-se, dessa forma, que para os novos 

clássicos a moeda é neutra tanto no curto como no longo prazo. 

No caso dos novos keynesianos, para os quais os agentes também são 

movidos por expectativas racionais e trabalham com o modelo de TQM para a 

economia, a ideia é de que existe uma rigidez de curto prazo nos preços relativos. 

Para eles, os aumentos na oferta de moeda não resultam, em um primeiro momento, 
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em uma variação proporcional dos preços. Isto acontece devido à dificuldade 

existente de reajustar-se preços no curto prazo. Segundo esses teóricos, tal 

dificuldade ocorre por uma série de fatores, dentre as quais estão os custos de 

menu, concorrência monopolística e rigidez de preços e salários consequente de 

contratos nominais (MANKIW, 1990). Como há rigidez de curto prazo nos preços, 

sabe-se que os ajustes na economia se dariam por meio da mudança na quantidade 

produzida. Logo, o aumento na produção demanda mais mão-de-obra e aumenta o 

nível de renda. Conclui-se que, para os novos keynesianos, a moeda é não neutra 

no curto prazo, pois afeta variáveis reais da economia. Com o passar do tempo, 

porém, tal rigidez de preços deixa de existir e aos poucos eles são reajustados, 

fazendo com que o nível de emprego e renda volte ao equilíbrio, mas a uma taxa de 

inflação maior. 

Conclui-se então que os novos clássicos e novos keynesianos concordam na 

ideia de neutralidade da moeda no longo prazo. Para os novos keynesianos, porém, 

a moeda pode ter efeitos reais na economia no curto prazo, fato que não é aceito na 

teoria novo-clássica. 

 

1.4. Patinkin e a Superneutralidade da Moeda 

Patinkin (1989) afirma que “neutralidade da moeda é uma expressão curta para 

a proposição básica da teoria quantitativa de que apenas o nível de preços em uma 

economia, e não o nível de seu produto real, é que é afetado pela quantidade de 

dinheiro que circula” (PATINKIN, 1989, p. 273). Além disso, existem também 

discussões sobre a superneutralidade da moeda. Como se verá, o conceito de 

superneutralidade não se relaciona com o grau de neutralidade, mas é outra coisa. 

Patinkin (1989) define que a moeda é dita superneutra quando a taxa de 

inflação não afeta nenhuma variável real da economia, mas apenas os saldos reais. 

É exatamente essa perda de poder de compra dos saldos reais que diminui a 

demanda por moeda, impedindo assim que ela tenha efeitos reais (MOLLO, 2004). 

Vale destacar que Patinkin (1989) conclui em seu trabalho que “embora haja 

uma base teórica firme para atribuir a neutralidade de longo prazo da moeda, não há 

tal base para superneutralidade de longo prazo: mudanças na taxa de crescimento 

da oferta nominal de moeda e, portanto, na taxa de inflação, geralmente causam 

mudanças no nível de equilíbrio de longo prazo dos saldos reais; e se houver 
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suficientes vias de substituição entre esses saldos e outras variáveis reais do 

sistema, então os níveis de equilíbrio de longo prazo dessas variáveis também serão 

afetados” (PATINKIN, 1989, p. 284). 

 

1.5. A Defesa da Independência do Banco Central 

Segundo Kydland e Prescott (1977), um governo que influencie a autoridade 

monetária tem incentivos a expandir a emissão de moeda além da quantidade ótima, 

causando inflação. A tese de independência do banco central (CBI) como forma de 

controlar essa inflação tem ganhado força principalmente após a década de 1970, 

quando vários países industrializados da Europa sofreram com ondas inflacionárias. 

De fato, a criação de um banco central independente geralmente é interpretada 

como uma tentativa de reduzir o problema de credibilidade, se comprometendo a 

uma política de criação estável de moeda (HAYO e VOIGT, 2008). Para os 

proponentes da CBI, a crença de que o governo tem um viés inflacionário torna 

necessário livrar o Banco Central de tais pressões políticas, bem como adotar regras 

para a emissão monetária, a fim de atingir a estabilização de preços. (MOLLO, 

2003). 

O uso de regras para a operação da política monetária está ligado à ideia 

econômica novo-clássica, segundo a qual os agentes antecipam os resultados de 

uma política monetária expansionista reajustando seus preços. O governo não deve, 

nessa concepção, praticar uma política monetária que não seja pautada por regras 

que estejam claras aos agentes, a fim de evitar expectativas inflacionárias que, por 

sua vez, provocam a inflação propriamente dita. Para os novos clássicos, os agentes 

não anteciparão os resultados de políticas monetárias somente se forem 

surpreendidos com políticas de surpresa, e assim haverá mudanças em variáveis 

reais da economia. O governo, portanto, possui um incentivo a exercer essas 

políticas de surpresa. O exercício destas, porém, causa um problema de 

credibilidade que afeta as expectativas dos agentes no futuro. Em outras palavras, 

se os agentes foram enganados no passado, tendem a ter mais desconfiança no 

futuro, e desse modo criarão expectativas inflacionárias que terão como 

consequência a própria inflação. Conclui-se que a melhor forma de se conduzir 

políticas é não enganando os agentes, a fim de não criar um ambiente de 

expectativas inflacionárias altas. A utilização de regras monetárias procura, nesse 



18 

 

aspecto, evitar tal ambiente, assim como a proposta de um banco central 

independente (CARVALHO, 2012, p. 244). 

O Banco Central, pelo olhar ortodoxo, tem como objetivo principal a 

estabilidade de preços, já que o impacto sobre a economia real e o crescimento é no 

máximo transitório. Para isso, deve-se defender o controle de oferta de moeda de 

pressões políticas do governo (FRIEDMAN, 1971). Conforme Cukierman et al. 

(1992), independência do banco central não significa apenas autonomia para 

realizar as políticas sem interferência do governo, mas também autonomia para 

buscar a estabilidade de preços como único objetivo, ainda que esta escolha 

envolva o sacrifício de outros objetivos. Como demonstra Alpanda e Honig (2010), 

de fato existem tendências aos chamados "ciclos monetários políticos", ou seja, 

políticos que se aproveitam e exploram a não neutralidade de curto prazo da 

economia para seus próprios benefícios, se utilizando de expansão monetária com 

fins de atingir boas condições econômicas que favoreçam sua reeleição. Há indícios 

de ocorrência desse fenômeno principalmente entre os países em desenvolvimento. 

A proposta de um banco central independente tem como objetivo livrar a 

autoridade monetária dessas pressões externas e, com isso, garantir a estabilidade 

de preços como único objetivo. Cabe destacar aqui a ideia de Goodhart (2010), de 

que quando a política monetária procura atender a mais de um objetivo, então a 

decisão será baseada em critérios políticos, e não baseada na busca por 

credibilidade. Sendo assim, um banco central neste caso seria menos independente 

e mais submisso ao governo. O próprio autor ainda afirma que há maiores chances 

de existir autonomia de um banco central quando este possui um único objetivo 

macroeconômico, que no caso é a estabilidade de preços. 

A tese de independência do banco central se apoia, então, no que Carvalho 

(2012, p. 247) chama de trinômio credibilidade-reputação-delegação. À medida que 

os formuladores de política econômica optam por políticas expansionistas 

discricionárias, há uma perda de confiança por parte dos agentes para com os 

dirigentes do Banco Central, pois, como já foi dito, tais agentes tendem a possuir 

mais desconfiança com relação ao futuro ao observar o comportamento do Banco 

Central no passado. Nesse contexto, a tese de independência do banco central visa 

justamente delegar a política monetária a alguém que preserve a credibilidade nas 

regras monetárias, mantendo assim a inflação estável (CARVALHO, 2012, p. 248). 

Nesse aspecto de delegação da política monetária, destacam-se os trabalhos 
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de Rogoff (1985) e Walsh (1995). Rogoff (1985) propondo a delegação da política 

monetária para um agente que seja mais avesso à inflação do que a sociedade em 

si. Desse modo, poderia reduzir perdas relacionadas à inflação devido ao seu 

conservadorismo. Walsh (1995) vai mais longe e propõe o estabelecimento de um 

contrato entre governo e Banco Central. O não cumprimento de metas de inflação 

previamente estabelecidas acarretaria em consequências para o presidente do 

Banco Central, bem como seus diretores. 

 

1.6. Heterodoxia e Críticas à Tese da Independência do Banco Central 

Como foi mostrada ao longo do capítulo, a tese da CBI está enraizada na ideia 

ortodoxa de neutralidade e exogeneidade da moeda. Os heterodoxos negam tais 

pressupostos, ou seja, para eles a moeda é não neutra e não há dicotomia entre o 

real e o monetário. Dessa forma, a heterodoxia questiona a tese de um banco 

central independente. Destacam-se aqui os pós-keynesianos como uma das 

principais correntes de pensamento contrárias a CBI. 

Para Keynes e os pós-keynesianos, a decisão de investimento, que é a 

mais importante da economia, ocorre quando a eficiência marginal do capital está 

maior do que a taxa de juros. Uma política de contenção monetária, portanto, pode 

ser muito prejudicial à economia, pois provoca alta na taxa de juros, inibe o 

investimento e afeta diretamente a renda e o emprego de forma multiplicada. De 

forma análoga, uma política de injeção monetária tem impacto positivo, ao romper a 

barreira orçamentária e viabilizar gastos de investimento. Assim, na concepção pós-

keynesiana, é preciso garantir uma política que mantenha a taxa de juros em 

patamares baixos, para não prejudicar o investimento (MOLLO, 2003). 

Além da crítica às políticas de contenção monetária, os pós-keynesianos 

negam o pressuposto ortodoxo de que a oferta monetária seja exógena. Pelo 

contrário, tais teóricos afirmam que a oferta de moeda é endógena, pois depende de 

pressões internas da economia. Isso ocorre devido à preferência pela liquidez dos 

agentes, que os leva ao entesouramento de moeda em momentos de incerteza. No 

caso dos bancos, eles relutam em conceder crédito ou financiar investimentos, 

prejudicando o crescimento. Desse modo, há instabilidade no multiplicador 

monetário e na velocidade de circulação da moeda na economia. Conclui-se então 

que as reações subjetivas dos agentes aos momentos de incerteza impede o 
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controle efetivo da oferta monetária pelo banco central, fazendo com que ela seja 

endógena, e não exógena, como afirmam os ortodoxos (MOLLO, 2003). 

Se a oferta de moeda é endógena, então se reforça a ideia heterodoxa de 

que a política monetária não pode ser conduzida por meio de regras estritas, mas 

sim com certa discricionariedade. Em condições de incerteza, não há como 

antecipar o comportamento dos agentes econômicos em geral. A percepção do 

contexto se dá aos poucos e por meio de sinais diversos. Assim, o banco central 

precisa executar medidas de sintonia fina à medida que o contexto vai ficando claro, 

para evitar crises de liquidez e atender as necessidades de moeda para o 

funcionamento da atividade produtiva. Desse modo, segundo os pós-keynesianos, o 

banco central precisa de discricionariedade na sua política, pois quanto mais 

inflexível for o caráter do banco central e quanto mais regras existirem para a política 

monetária, menos capacidade a autoridade monetária terá para corrigir as 

oscilações decorrentes da preferência pela liquidez e ajudar a garantir o crescimento 

(MOLLO, 2003). 

Nesse contexto, percebe-se que não é atribuído ao banco central o papel 

único de guardião da estabilidade do poder de compra. De fato, os críticos da tese 

de CBI também questionam a ideia de que o único objetivo do banco central seja 

perseguir a estabilidade de preços. Para Minsky (1957), o banco central tem o 

objetivo principal de atuar como emprestador em última instância, e assim limitar 

perdas devidas às crises de liquidez, as quais são resultado da instabilidade gerada 

pelas inovações financeiras. Como afirma Carvalho, “a noção de que bancos 

centrais foram criados com a função de estabilização do poder de compra da moeda 

não tem qualquer fundamento. Na verdade, essas instituições foram criadas para 

relaxar restrições sobre o crédito e a circulação monetária colocadas pelos padrões 

de moeda-mercadoria” (CARVALHO, 1995).  Ainda, segundo o autor, tais instituições 

foram criadas com o intuito de aliviar restrições sobre crédito e circulação monetária. 

Os bancos centrais modernos assumem, portanto, a função de “banco dos bancos”, 

dando segurança às operações de instituições bancárias. 

Sicsú (1996) ainda questiona a necessidade de um banco central 

independente argumentando no âmbito de coordenação de política econômica. 

Segundo Sicsú, uma política econômica eficiente primeiramente persegue um 

objetivo prioritário, não necessariamente único. Além disso, também cria o mínimo 

de utilização contraditória entre os instrumentos fiscal e monetário. E, por fim, emite 
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o máximo de sinais aos agentes econômicos para que eles possam agir na mesma 

direção da política, e assim diminuir o volume necessário de operações para os 

formuladores de política econômica. Nesse aspecto, para Sicsú, um banco central 

independente possibilita que as políticas fiscal e monetária fiquem descoordenadas. 

O autor reconhece que, de fato, tal independência impede que a política monetária 

fique subordinada à fiscal. CBI não garante, porém, que haja coordenação no âmbito 

de política econômica (SICSÚ, 1996). O autor conclui pela rejeição de arranjos 

institucionais que abram a possibilidade de descoordenação entre as políticas 

monetária e fiscal, e entre elas está a proposta de CBI. 

Hayo e Hefeker (2002), apesar de ortodoxos, argumentam que CBI não é 

condição necessária nem suficiente para se atingir estabilidade monetária. Como 

afirmam os autores, CBI é apenas uma ferramenta dentre várias possíveis para se 

atingir a estabilidade de preços. Dentre estas ferramentas podem ser citadas as 

metas de inflação e taxas de câmbio fixas, que podem em alguns casos envolver 

custos menores para baixar a inflação. Nesse contexto, segundo Hayo e Hefeker 

(2002), um banco central independente não é a causa da estabilidade de preços, 

mas apenas um instrumento dentre muitos que busca chegar nesse objetivo. Ainda 

que não seja condição necessária para a inflação baixa, CBI pode ser a solução 

adequada para alguns países. Além disso, segundo os autores, CBI não pode ser 

tratada como uma variável exógena. De fato, CBI é tratada como endógena. A 

escolha de se ter ou não um banco central independente está relacionada aos 

sistemas legal, político e econômico existente no país. Sendo assim, apesar de 

existirem estudos empíricos correlacionando negativamente CBI e níveis de inflação, 

não há como afirmar que exista causalidade entre as variáveis justamente porque 

CBI é endógena. 
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2. INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

Dentro da literatura sobre a independência do banco central (CBI), podem-se 

destacar três aspectos importantes. Primeiramente, é preciso buscar proxies 

adequadas para os níveis de CBI, pois esta é uma variável não observável 

diretamente. Segundo, a correlação entre CBI e os níveis de inflação é 

constantemente testada empiricamente ao longo da literatura, justificando a busca 

por proxies adequadas para CBI. Além disso, um terceiro aspecto vem sendo 

buscado recentemente, que são os determinantes do nível de CBI de um país, ou 

seja, quais são as variáveis que determinam se um banco central sofre ou não uma 

reforma para se tornar mais independente. 

 

2.1.  Proxies de CBI e Resultados Empíricos 

Os principais trabalhos que se dedicaram a medir o nível de independência dos 

bancos centrais são de autoria de Alex Cukierman. Alguns dos índices descritos pelo 

autor merecem destaque nesta análise. Primeiramente, destaca-se o critério de 

medir CBI por meio da análise das leis dos Bancos Centrais, as quais estabelecem 

seus objetivos e fixam limites para interferência do governo. Tal critério é muitas 

vezes referido como índice de CBI legal. Outra maneira de se medir CBI, segundo 

Cukierman, é observando a taxa de rotatividade dos presidentes do Banco Central 

(TOR). Quanto maior a taxa, menos independente tende a ser a autoridade 

monetária. Por fim, há o critério de aplicação de questionário sobre os objetivos do 

Banco Central e sua relação com o governo, que é respondido por especialistas do 

próprio país (CARVALHO, 2012, p. 245). Além disso, outra proxy para CBI, proposta 

em Cukierman e Webb (1995), baseia-se numa medida para a vulnerabilidade 

política do governante do Banco Central, observando os casos em que tal 

governante é substituído logo após uma transição política no país. 

Vale lembrar que nenhum dos índices representa totalmente a CBI real, pois 

todos eles possuem alguma restrição ou fraqueza. No caso da taxa de rotatividade 

dos presidentes do Banco Central, por exemplo, um grande tempo de permanência 

no cargo pode não significar uma maior autonomia da autoridade monetária, e sim 

que o presidente dela é bastante submisso ao governo, e justamente por isso fica 

por um longo tempo no cargo. Da mesma forma, os índices de CBI legal podem não 
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refletir a verdadeira CBI em um país, principalmente em países em desenvolvimento, 

onde a prática real pode se afastar mais facilmente das regras estabelecidas. 

Juntos, porém, estes diversos índices dão um retrato mais completo das diferenças 

de CBI entre países (CUKIERMAN, 2008). Como conclui Siklos (2008), nenhuma 

definição única de CBI está correta para todos os países, pois CBI é uma mistura de 

características reais e jurídicas, e essa mistura específica define unicamente o que é 

CBI, variando de país para país. 

Segundo Cukierman (2008), houve crescentes aumentos nos níveis legais e 

reais de CBI ao redor do mundo durante as décadas de 1980 e 1990. O primeiro 

fator para isso foi a crescente preocupação mundial pela estabilidade de preços 

causada pela estagflação dos anos setenta, além do terrível desempenho 

econômico dos países com alta inflação. O segundo fator foi a globalização, além da 

diminuição do controle sobre os capitais e da ascensão dos mercados mundiais de 

capital. Essa ascensão reforça, segundo Cukierman (2008), a questão da 

estabilidade de preços e o CBI como um sinal positivo para os investidores 

estrangeiros e domésticos. Além disso, houve fatores regionais que também 

influenciaram no aumento de CBI ao redor do mundo. 

A relação existente entre o nível de CBI e o desempenho econômico, 

especialmente no que diz ao desempenho inflacionário, é incansavelmente testada 

ao longo dos anos. Depois de diversos estudos empíricos, existe hoje, segundo ele 

certa evidência de que inflação e CBI real estão negativamente correlacionadas. 

Apesar disso, também existem trabalhos com evidências de ausência desta 

correlação. 

Segundo Cukierman (2008), há certa consistência, ao longo da literatura sobre 

CBI, de que inflação e a CBI real são negativamente relacionadas. Estender essa 

informação para o caso da independência legal já é mais complicado, pois depende 

de outros fatores como o comprometimento do banco central e se isso está 

enraizado na constituição. O autor baseia-se nas evidências atuais para afirmar 

também que não existe consenso se a causalidade é do CBI para inflação, ou vice-

versa, ou se a causalidade é bidirecional. 

Podemos aqui citar alguns trabalhos de destaque na literatura, tanto com 

conclusões favoráveis como conclusões contrárias à tese de CBI. Como foi dito, a 

grande maioria dos trabalhos na literatura procuram abordar a relação entre inflação 

e CBI. 
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O tradicional artigo de Alesina e Summers (1993) investiga a relação entre CBI 

e variáveis reais da economia, além do próprio desempenho inflacionário. A 

conclusão chegada é de que a disciplina monetária relacionada associada a CBI 

reduz o nível e a variabilidade da inflação. Não obstante, CBI não causa grandes 

benefícios ou custos no que diz respeito ao desempenho real macroeconômico. 

Alesina e Summers (1993) observam que esses resultados sugerem evidência em 

favor da neutralidade da moeda. 

Além de Alesina e Summers (1993), diversos autores na literatura encontram 

evidências de relação negativa entre CBI e inflação. Entre eles estão Grilli et al. 

(1991) e Cukierman et al. (1992). Estes estudos, porém, identificaram tal relação nas 

economias industrializadas. Até então, não havia evidências dessa relação em 

economias emergentes.  

Ismihan e Ozkan (2004) demonstram que, em países onde a produtividade do 

investimento público é alta, delegar a política monetária a um banco central 

independente pode prejudicar o desempenho inflacionário de longo prazo, apesar de 

reduzir a inflação em curto prazo. Isso decorre, segundo os autores, porque a 

redução da inflação por meio de CBI diminui a disponibilidade de financiamento para 

o investimento público, causando impacto negativo na capacidade produtiva da 

economia, e assim na capacidade de diminuir a inflação no futuro. Dessa forma, 

Ismihan e Ozkan (2004) encontram uma possível explicação para a ausência de 

evidências empíricas da relação negativa entre CBI e inflação nos países 

emergentes.  

Segundo Cukierman (2008), porém, isso provavelmente se deve ao difícil elo 

entre independência legal e a independência de fato dos bancos centrais desse 

grupo de países. À medida que as novas proxies para CBI, como TOR e a 

vulnerabilidade política do cargo de presidente do banco central, foram utilizadas em 

estudos, a relação negativa entre CBI e inflação estendeu-se também ao grupo de 

países emergentes. Exemplos disso estão em Cukierman e Webb (1995) e 

Cukierman et al. (1992). 

Jácome e Vázquez (2008) também analisaram a relação entre o nível de CBI e 

a inflação no caso de países em desenvolvimento, particularmente em uma amostra 

de 24 países da América Latina e Caribe. Os resultados em geral sugeriram uma 

confirmação da ideia de que uma maior CBI leva a uma menor inflação. Após 

controlar variáveis como a inflação mundial, o regime de taxa de câmbio e crises 
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bancárias, os resultados apontaram uma relação negativa entre CBI e inflação para 

três índices de CBI diferentes. Além disso, o teste de robustez usando TOR como 

proxy para CBI apontou para uma direção causal de CBI para a inflação. Em 

contrapartida, os testes levando em conta a possível endogeneidade oriunda de 

reforma no BC não apontaram para uma direção causal de CBI para a inflação. 

Jácome e Vázquez (2008) concluem que todos esses resultados sugerem também 

que a queda da inflação na região da América Latina e do Caribe deve-se a uma 

combinação de políticas institucionais e macroeconômicas que vão além de simples 

mudanças nos bancos centrais. 

De fato, Martin (2015) também demonstra que aumentar a independência do 

banco central é uma medida de sucesso no curto prazo, mas não consegue baixar a 

inflação permanentemente, falhando no longo prazo, mas argumentando no âmbito 

da interação das políticas monetária e fiscal. Sabe-se que uma reforma que tornasse 

o banco central independente (CBI) o tornaria menos propenso a monetizar o déficit 

do governo, para qualquer nível de dívida. Em consequência, haveria uma queda na 

inflação. Considera-se, então, uma economia com nível de gasto público maior do 

que o socialmente ótimo e chega-se ao argumento principal do autor. O argumento 

central, segundo Martin (2015), é que nesse momento da reforma o governo teria 

incentivos para aumentar os déficits correntes. Em outras palavras, a autoridade 

fiscal não reagiria imediatamente à reforma de CBI e manteria a distorção fiscal 

atual. Com isso, a política monetária menos acomodatícia implica em um 

crescimento da dívida. Apesar da queda da inflação num momento inicial, o maior 

nível de dívida no futuro exerceria pressão sobre a autoridade monetária, falhando 

em manter a inflação baixa no longo prazo. O aspecto chave, segundo Martin, é que 

o banco central encontra como ótimo ser mais acomodativo quando a dívida 

aumenta.  

Uma conclusão importante do modelo de Martin é de que um regime de metas 

de inflação acaba por ser mais bem-sucedido no controle da inflação em longo 

prazo. Segundo o autor, o regime de metas de inflação torna a política monetária e o 

déficit primário independentes de considerações fiscais. Nesse regime, a política 

monetária seria independente do nível da dívida, pois ao fixar uma taxa de inflação 

fixa, a taxa de crescimento da moeda teria de ser constante. Conclui-se, ao final, 

que uma boa lição é de que aumentar a independência do banco central envolve 

blindá-lo não só de pressões políticas, mas também de meios alternativos de 
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pressioná-lo, como o nível de dívida. É preferível que bancos centrais tenham 

apenas um objetivo a ter mais de um, pois mais de um objetivo abre escopo para 

que a política monetária seja ditada pela fiscal. 

Embora uma série de trabalhos mostre evidências a favor ou contra CBI no 

âmbito da estabilidade de preços, outros trabalhos investigam a direção da 

causalidade entre essas duas variáveis. 

Brumm (2011), por exemplo, encontra evidências de que inflação e CBI são 

negativamente correlacionadas. Porém, descobriu-se com a significância estatística 

dos dois coeficientes que as duas variáveis são determinadas endogenamente. De 

fato, há uma tendência de aceitação da hipótese de que a causalidade da relação 

não está apenas do CBI para a inflação, mas sim de uma determinação simultânea 

dessas variáveis. 

Dreher et al. (2008) investigam a causalidade entre TOR e inflação. O motivo é 

que não se sabe ao certo se a inflação é alta por causa da alta interferência política 

no Banco Central, ou seja, por causa de uma alta TOR, ou se é a própria inflação 

alta que causa aumento na TOR. Os autores concluem que a inflação passada tem 

uma influência estatisticamente significante na probabilidade de um presidente do 

banco central ser substituído, levando a uma causalidade indo da inflação para CBI, 

quando a proxy utilizada no modelo é a taxa de rotatividade. Além disso, segundo os 

autores, esse resultado implica em críticas ao TOR como proxy para CBI, porque tal 

medida seria endógena ao próprio desempenho econômico do país. 

No âmbito da discussão sobre a função principal do banco central, Eijffinger e 

Schalling (1993) analisam doze bancos centrais de países industrializados. 

Identificaram que, nos casos em que há especificação de funções para o banco 

central, apenas na Alemanha e na Holanda há uma determinação mais explícita de 

que a função do banco central é defender a estabilidade de poder de compra da 

moeda. Desse modo, segundo Carvalho (1995), a noção de que os bancos centrais 

foram criados para garantir a oferta de ativos líquidos, evitando assim as altas taxas 

de juros, é mais compatível em uma perspectiva histórica, em detrimento da noção 

de que os bancos centrais foram desviados da sua função primordial de estabilidade 

de preços. 

Finalmente, é preciso observar que, com a liberalização das economias desde 

os anos 1980, a inflação baixa pode estar sendo explicada por essa abertura e a 

concorrência acirrada com ela, independentemente de haver ou não CBI. 
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2.2. Novas Variáveis na Discussão 

Devido a essa visão controversa na literatura de que inflação e CBI tenham 

relação negativa, a literatura recente em CBI tem se preocupado em incluir novas 

variáveis na discussão, assim como investigar as causas da presença de um banco 

central independente. Estudos recentes como Berggren et al. (2014), Hielscher e 

Markwardt (2012), Hayo e Voigt (2008) e Alpanda e Honig (2014) preocuparam-se 

em abordar o que de fato determina o nível de CBI de um país, assim como o papel 

das instituições nas relações entre CBI e inflação. Variáveis como a Confiança 

Social, nível de independência do sistema judiciário, qualidade das instituições e 

presença de um regime de metas de inflação (IT) são incluídas em modelos que 

contribuem para uma nova perspectiva do que determina CBI e como esta se 

relaciona com a inflação. 

Hielscher e Markwardt (2012) investigam o impacto que a qualidade das 

instituições políticas pode exercer na relação entre inflação e independência do 

banco central (CBI). Procura-se identificar sob quais condições uma maior CBI vai 

melhorar o desempenho do país na busca da estabilidade de preços. O trabalho se 

baseia em três perguntas centrais: pode ser identificada uma relação entre CBI e 

inflação? Caso afirmativo, a qualidade das instituições políticas do país influencia 

essa relação? E ainda, como a qualidade das instituições e CBI interagem entre si? 

Argumenta-se que a qualidade das instituições importa na relação entre CBI e 

inflação por três principais motivos. Primeiro, a qualidade das instituições é um dos 

próprios determinantes da inflação, ou seja, uma variável de controle nas 

estimações de inflação. Segundo, as instituições políticas podem ser um dos 

determinantes da independência do banco central. Por último, e mais importante, a 

qualidade das instituições políticas pode influenciar diretamente na relação entre 

inflação e CBI. A qualidade dessas instituições é crucial para a credibilidade do 

banco central, que por sua vez afeta a relação entre sua independência e a inflação. 

A grande conclusão a que chegam Hielscher e Markwardt (2012) é de que a 

maior independência do banco central, por si mesma, não necessariamente leva a 

um melhor desempenho no controle da inflação. Para diminuí-la aumentando CBI, 

duas condições são necessárias. Primeiro, a mudança em CBI deve ser grande o 

suficiente. Segundo, a qualidade das instituições deve ser suficientemente alta. Além 

disso, as instituições e as variações em CBI parecem ser substitutas. 
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Hayo e Voigt (2008) buscam relacionar a independência do sistema legal de 

um país com a independência do banco central (CBI) e, consequentemente, com os 

níveis de inflação. A ideia é observar a respeito da independência real do banco 

central, em detrimento da independência legal. A argumentação principal é de que 

uma maior independência do sistema legal é um importante determinante da CBI 

real e da inflação. A independência do sistema legal é medida pelo nível de 

independência real do judiciário (JI) e pela confiança social. 

Segundo os autores, a influência do sistema legal na inflação acontece por dois 

mecanismos diferentes, um direto e outro indireto. No mecanismo indireto, a maior 

independência do sistema legal e sua confiabilidade contribuem para o 

fortalecimento da CBI real, que por sua vez é um fator importante para a estabilidade 

de preços. No mecanismo direto, uma maior JI diminui os custos de transação 

dentro da economia, aumentando a eficiência. Com a maior eficiência espera-se 

uma queda na taxa natural de desemprego e um aumento no produto potencial, 

levando a uma redução da taxa de inflação de equilíbrio (BARRO e GORDON, 1983) 

e uma redução na taxa média de inflação durante um relevante período de tempo 

(SVENSSON, 1997). Hayo e Voigt (2008) concluem, após estimações de modelos, 

que há evidência de ambas as formas indireta e direta de influência do sistema legal 

afetando o desempenho inflacionário. Também é estabelecido que a forma direta de 

influência faz-se presente ainda que seja feito o controle para a influência indireta no 

modelo. Segundo os autores, os dois mecanismos parecem afetar o nível de preços 

de forma separada, embora tenham sido encontradas evidências mais robustas para 

o mecanismo direto. Assim, o sistema legal parece ser também um importante 

determinante da taxa de inflação média em uma economia. 

Alpanda e Honig (2014) procuram analisar os efeitos de um regime de metas 

de inflação (IT) nos dados de inflação de uma série de países, tanto industrializados 

como emergentes. Muitos estudos voltados para o efeito de IT em países 

industrializados demonstram que em geral há fraca evidência de que o regime 

melhora o desempenho macroeconômico desses países. Outros estudos posteriores 

para países emergentes tendem a mostrar efeitos positivos da adoção do regime, 

mas não sendo os resultados conclusivos. Procura-se explicar, então, essa falta de 

evidência preocupando-se com a diferença entre as economias emergentes, 

baseando-se para isso no nível de CBI de cada uma delas. Argumenta-se que as 

diferenças de grau de CBI em cada uma das economias emergentes pode fazer com 
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que elas apresentem resultados diferentes no regime de IT. Dessa forma, é 

analisado se uma alta independência do banco central é pré-requisito para o 

sucesso do sistema de metas de inflação, ou se o próprio sistema de metas de 

inflação abre espaço para a evolução da independência do banco central e dos 

indicadores macroeconômicos. Essa discussão é referida como o debate entre o 

“improvement effect” e o “precondition effect”. 

Após as estimações dos modelos, Alpanda e Honig (2014) encontram grandes 

benefícios estatisticamente significantes do regime de IT em países com um baixo 

nível de CBI. Em contrapartida, foram encontrados benefícios não estatisticamente 

significantes do regime IT em países com alto CBI. Sugere-se, então, de que o 

“improvement effect” é mais relevante. O principal motivo para isso é que tal regime 

melhora a própria autonomia do banco central, diminuindo pressões políticas em 

cima da autoridade monetária, assim como diminuindo a rotatividade dos 

presidentes do banco. Em alguns casos, segundo os autores, a própria autonomia 

legal foi concedida com a adoção de IT. 

Diante do que foi exposto, nota-se que a literatura em CBI tem buscado novas 

variáveis para serem incluídas nas discussões. Neste trabalho, vamos destacar em 

particular a relação exposta pelos autores Niclas Berggren, Sven-Olov Daunfeldt e 

Jörgen Hellström no artigo “Social trust and central-bank independence”, de 2014. 

Os autores estabelecem uma relação entre a Confiança Social de um país e a 

existência ou não de um banco central independente. O arcabouço teórico do artigo 

servirá de base para a investigação e discussão do caso brasileiro, conforme o 

objetivo do trabalho. A exposição teórica de Berggren et al. (2014) se dará na seção 

seguinte. 

 

2.3.  Confiança Social e CBI 

Berggren et al. (2014) procuram responder se a confiança social afeta o nível 

de independência do banco central (CBI) de um país. Segundo os autores, apontar 

os fatores determinantes para a CBI é de grande interesse, já que vários estudos 

anteriores relacionaram esta independência com baixos níveis de inflação. 

Primeiramente, se faz necessário definir o que é Confiança Social na visão dos 

autores. Confiança Social, segundo Berggren et al. (2014), é definida como a 

porcentagem da população a qual pensa que se pode confiar na maioria das 
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pessoas. Ainda, segundo os autores, a Confiança Social é uma característica 

enraizada na sociedade, e sendo assim, é bastante estável ao longo do tempo. 

Berggren et al. (2014) afirmam que a relação entre Confiança Social e CBI é 

função de dois fatores. O primeiro fator está relacionado com a habilidade para se 

realizar tal reforma. O segundo fator se trata da percepção da necessidade de 

empreender a reforma para a independência do banco central. 

Argumenta-se que o fator habilidade está positivamente relacionado com a 

confiança social. Desse modo, quanto maior a confiança social, maior a chance de 

haver uma reforma para o surgimento de um CBI, bem como essa reforma ser 

grande e bem solidificada. Já a respeito do fator necessidade, há uma relação 

inversa. A necessidade está negativamente relacionada com a confiança social. 

Quanto menor o nível de confiança social naquele país, maior a necessidade da 

reforma para chegar a um banco central independente. Isso surge do problema de 

credibilidade da política monetária que muito provavelmente atinge essas 

sociedades, tornando a reforma mais urgente.  

Juntando esses dois mecanismos e suas curvas, a relação entre confiança 

social e CBI pode ser representada conforme mostra a Figura 1. A curva A 

representa a habilidade dos principais tomadores de decisão para realizar a reforma 

para CBI e possui inclinação positiva. A curva N representa a necessidade percebida 

de se ter uma reforma para CBI e possui inclinação negativa. Juntando-se as duas 

curvas, obtém-se a curva A + N em formato de U, que é a relação entre Confiança 

Social e CBI (BERGGREN ET AL., 2014), explicitando que o nível de CBI tende a 

ser alto tanto em lugares com altos níveis de Confiança Social quanto em lugares 

com baixos níveis de Confiança social, e que o nível de CBI tende a ser baixo em 

lugares com níveis intermediários de confiança social. 
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Figura 1 - Relação entre CBI e Confiança Social 

 

Fonte: Berggren et al. (2014) 

 

 

A relação explicada acima é investigada empiricamente utilizando o índice de 

CBI de Arnone et al. (2009) para uma amostra de 149 países. A variável explicativa 

principal, logicamente, é a confiança social. Além disso, são adicionados outros 

regressores de cunho econômico e político, baseados em estudos anteriores. Alguns 

desses regressores são: nível de inflação; desemprego; PIB per capita; o uso de 

financiamentos e créditos do FMI; fragmentação política do parlamento; uma dummy 

que indica se o país é uma federação ou não; uma dummy que indica se é uma 

democracia; entre outros. Utilizam-se regressões lineares e regressões beta para as 

estimações. 

O que o trabalho se propõe a discutir, porém, é a relação entre Confiança 

Social e CBI, baseada na ideia de que CBI controla a inflação (TQM) e, por isso, é 

relacionada à Confiança Social. Isso será discutido para o caso do Brasil, no 

próximo capítulo. 
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3. ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO 

 

3.1.  Confiança Social Brasileira e CBI  

Segundo Berggren et al. (2014), a tendência em um país com baixo nível de 

Confiança Social é de que o nível de CBI seja alto, graças à necessidade percebida 

para uma reforma do Banco Central.  

Essa necessidade se relaciona com a aceitação da Teoria Quantitativa da 

Moeda. Como vimos no capítulo 1, essa aceitação leva à prescrição de CBI para o 

controle inflacionário. Como pode ser visto no Gráfico 1, o Brasil se caracteriza por 

ser um país de baixíssimo nível de Confiança Social. Em outras palavras, uma 

porcentagem muito pequena da população acredita que pode se confiar na maioria 

das pessoas. Os dados são da LatinoBarómetro, que realizou essa pergunta para os 

anos de 1996 a 2016, exceto os anos de 1999, 2012 e 2014. 

 

Gráfico 1 - Confiança Social Brasileira - % 

 

Fonte: LatinoBarómetro 

 

Percebe-se que o nível de Confiança Social do Brasil não possui grandes 

alterações ao longo do tempo, como sugere a teoria de Berggren et al. (2014). 

Destaca-se, porém, o nível baixíssimo de Confiança Social no país, que em alguns 

anos chega a ter 2% de respostas positivas para a pergunta feita. De acordo com a 

teoria da Curva U, o nível na curva A é baixo, indicando inabilidade para realizar a 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015 

Pode se confiar na maioria das pessoas 



33 

 

reforma e conseguir a CBI. Já o nível da curva N é alto, indicando que a 

necessidade da CBI é grande. 

Ao longo da literatura em CBI, diversos trabalhos se dedicaram a medir o grau 

de CBI de uma amostra de países. Baseando-se neles, pode se ter uma noção da 

evolução do grau de CBI brasileiro nas últimas décadas.  

No trabalho de Cukierman et al. (1992), o grau de CBI apresentado para o 

Brasil no período de 1960 a 1989 é de apenas 0,21, indicando um grau de CBI muito 

baixo até o início da década de 1990. Segundo os autores, tal número se deve 

principalmente à alta taxa de rotatividade (TOR) dos presidentes do BCB. Apesar de 

o Brasil possuir razoável desempenho no índice de independência legal, a altíssima 

TOR no período de 1960 a 1989 prejudica a classificação do país no índice geral de 

CBI. 

Bodea e Hicks (2015), ao comparar grau de CBI de alguns países em 1980 

com dados de 2008, destacam que, embora os países da maioria das regiões 

tenham tornado seus bancos centrais mais autônomos, os governos de alguns 

países grandes, como Brasil, Índia e Austrália, mantiveram o controle sobre os 

bancos centrais. No índice de CBI de Cukierman et al.(1992) aplicado para o ano de 

2008, o Brasil se encontra abaixo do patamar de 0,40, sendo considerado um banco 

central dependente. Segundo Bodea e Hicks (2015), CBI se reflete diretamente, nas 

democracias, na redução do crescimento da oferta monetária. 

Alpanda e Honig (2010) dão uma amostra da fragilidade brasileira em termos 

de CBI real, quando o assunto é tais expansões monetárias. No trabalho, os autores 

investigam em que medida, nas épocas de eleição, as políticas monetárias de 

países são manipuladas de forma expansionista com intuitos políticos. Parte-se do 

princípio de que a política macroeconômica é não neutra pelo menos no curto prazo 

e influencia resultados econômicos. Assim, os políticos podem se aproveitar e 

explorar essa não neutralidade de curto prazo para seus próprios benefícios, se 

utilizando de expansão monetária com fins de atingir boas condições econômicas 

que favoreçam sua reeleição. Utilizam-se dados com periodicidade de 1972 até 

2001 em uma amostra de 115 países para desenvolver um ranking de CBI real, 

baseado no comportamento observado do banco central em períodos eleitorais. Na 

amostra de 115 nações, o Brasil apareceu na penúltima colocação, o que reflete 

uma baixíssima CBI real no período estudado. 
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Apesar disso, Mendonça (2006) indica que houve um aumento significativo na 

independência do Banco Central do Brasil e queda na taxa de rotatividade dos 

presidentes do banco central da instituição ao longo dos anos. Nas estimativas do 

autor, o grau de independência do BCB subiu de um patamar de apenas 0,25 no 

período 1980-1985, para 0,76 no período 2000-2002, como demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Estimativa do Grau de CBI Brasileiro 

Período 1980-85 1986-89 1990-93 1994-96 1997-99 2000-02 

Grau de 
CBI 

0,25 0,35 0,46 0,68 0,71 0,76 

Fonte: Mendonça (2006) 

  

Como o próprio autor destaca no artigo, nota-se um grande incremento no grau 

de CBI brasileiro após a adoção do Plano Real. Esse incremento, porém, é produto 

da própria decisão do governo, ou seja, o próprio governo foi responsável pela 

criação de um ambiente no qual o BCB tornou-se mais independente (MENDONÇA, 

2006). Cabe destacar que o autor não encontra evidências de influência significativa 

do grau de CBI na diminuição da inflação observada no período de 1980 a 2002. De 

fato, CBI não foi condição suficiente para alcançar a estabilidade da inflação. 

Acredita-se então que a estabilidade atingida foi resultante do cenário econômico 

proporcionado pelo Plano Real. 

Arnone et al. (2006) também apresentam um considerável aumento no grau de 

CBI brasileiro até o ano de 2003. Ao analisarem as mudanças na autonomia dos 

bancos centrais de países tanto da OCDE quanto países em desenvolvimento no 

período entre 1992 e 2003, notaram-se aumentos significantes na autonomia dos 

bancos centrais, principalmente dos países em desenvolvimento. No caso do Brasil 

não foi diferente, atingindo, na estimação dos autores, um índice geral de 0,636 no 

ano de 2004, o que significou um grande desenvolvimento no grau de autonomia do 

BCB desde 1992. 

Como se pode notar, a estimação do grau de CBI do Banco Central do Brasil 

depende de quais critérios são levados em conta e como eles são analisados, 

produzindo, portanto, resultados controversos. É difícil afirmar categoricamente, por 

exemplo, se a relação entre CBI e Confiança Social exposta por Berggren et al. 



35 

 

(2014) vale para o caso do Brasil. Procura-se, então, propor uma nova discussão em 

âmbito de confiança, não mais relacionada somente à inflação, como é o foco de 

CBI, mas também relacionada ao crescimento e ao desemprego. A ideia é 

contemplar a teoria heterodoxa, que não prescreve a CBI e não acredita, portanto, 

que ela está relacionada à Confiança Social. 

 

3.2. Confiança: Função da Inflação ou do Crescimento? 

Percebemos, durante a exposição dos argumentos de Berggren et al. (2014), 

que os autores se preocuparam em relacionar CBI e Confiança Social a partir das 

ideias de reputação e credibilidade do Banco Central. Sendo assim, foi priorizada 

uma noção de confiança mais ligada à inflação do que ao crescimento econômico. 

No entanto, sabe-se que a confiança pode estar ligada não somente ao nível de 

inflação, mas também ao crescimento e ao nível de emprego de um país. Propõe-se, 

então, uma discussão de como a confiança está relacionada a essas duas variáveis 

ainda não analisadas, além da inflação. Para a análise, utilizaremos a variável 

produzida pela Sondagem do Consumidor, da Fundação Getúlio Vargas – FGV e do 

Instituto Brasileiro de Economia – IBRE. A Sondagem do Consumidor produz índices 

de confiança do consumidor tanto para a situação presente quanto para as 

expectativas em relação ao futuro.  

Cabe ressaltar que essa nova variável analisada difere um pouco, por 

definição, da noção de Confiança Social abordada até agora. A Confiança Social 

está mais ligada a uma confiança interpessoal dentro da sociedade. A confiança 

econômica está relacionada à visão dos entrevistados a respeito da situação 

econômica atual do país, bem como as expectativas para o futuro. Espera-se, 

portanto que, ao contrário da Confiança Social, que varia pouco ao longo do tempo, 

a confiança econômica tenha uma variação considerável ao longo dos anos, 

também destacando a importância do fator incerteza na economia. 

A discussão proposta aqui é se a confiança não está mais relacionada ao 

crescimento em vez de estar mais relacionada com a inflação, como sugerem 

Berggren et al. (2014). Os autores não realizam nenhuma abordagem relacionada 

especificamente ao crescimento em seu trabalho, porque nele o suposto é que a 

moeda é neutra e, portanto, a CBI não se relaciona com o crescimento. Dessa 

forma, procura-se introduzir uma nova discussão para a questão da confiança. 
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Utilizando-se de um modelo de regressão linear múltipla, estimamos a 

influência da taxa de inflação, do crescimento do PIB e da taxa de desemprego no 

nível de confiança do consumidor. Estima-se um modelo com periodicidade 

trimestral dos dados, que se estendem desde o primeiro trimestre de 2006 até o 

quarto trimestre de 2016.  

A variável dependente é dada pelo Índice de Confiança do Consumidor com 

Ajuste Sazonal da FGV. É importante destacar que o índice compreende tanto a 

confiança dos consumidores com a situação presente quanto as expectativas em 

relação ao futuro. O valor de referência do índice é 100, sendo que esse número 

indica um patamar neutro de confiança. Abaixo disso, o índice indica pessimismo 

dos consumidores. De forma análoga, quando o índice está acima de 100, indica 

otimismo dos consumidores. No modelo, utilizamos a média do índice Confiança do 

Consumidor observada no referido trimestre. Os regressores do modelo são: a taxa 

de inflação trimestral, a variação do crescimento do PIB no trimestre e a taxa de 

desemprego observada ao final do trimestre. Todos os regressores têm como fonte 

as estatísticas oficias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Uma 

descrição sucinta das variáveis pode ser encontrada na Tabela 2, com suas medidas 

de posição e de dispersão. 

 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas das Variáveis do Modelo 

 
Média Máximo Mínimo Desvio-Padrão Observações 

Confiança do Consumidor 94.52273 112.36667 64.50000 12.55316 44 

Crescimento PIB no Trimestre 0.50909 2.50000 -3.80000 1.36770 44 

Taxa de Inflação no Trimestre 1.45159 3.83000 0.10000 0.70961 44 

Taxa de Desemprego no 
Trimestre 

8.01591 12.00000 4.70000 1.71260 44 

Fonte: IPCA, PNADC-T, PME, Contas Nacionais Trimestrais – IBGE. Índice de Confiança do 

Consumidor com Ajuste Sazonal – FGV/IBRE. 

 

É importante destacar que há uma mudança na fonte dos dados da variável de 

taxa de desemprego a partir do ano de 2012, quando o IBGE passou a fornecer a 

taxa de desocupação por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua – PNADC. Para o presente trabalho, utilizam-se os dados trimestrais da 

PNADC. No período anterior a 2012, os dados de desocupação são fornecidos pela 
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hoje extinta Pesquisa Mensal de Emprego – PME, que abrangia seis regiões 

metropolitanas do país. 

Estima-se, então, por meio do estimador de Mínimos Quadrados Ordinários – 

MQO, o seguinte modelo: 

                                                            

Espera-se que os coeficientes    e    tenham sinal negativo após a estimação. 

A ideia é de que o nível de Confiança do Consumidor diminui à medida que as taxas 

de inflação e desemprego são maiores. De forma análoga, a tendência é de que    

tenha sinal positivo, pois a Confiança do Consumidor cresce à medida que o 

crescimento do PIB é maior.  

Nota-se que foi escolhida a forma logarítmica para a variável dependente. De 

fato, não é razoável supor que as variáveis explicativas causem o mesmo impacto 

linear na variável dependente, independentemente de seus valores. A introdução de 

logaritmos no modelo incorpora a ideia de que os regressores alteram a confiança 

em uma porcentagem constante, o que é mais razoável. (WOOLDRIDGE, p. 41). 

Na estimação por MQO, os resultados se apresentaram de acordo com a 

Tabela 3, com o erro-padrão robusto de cada estimação representado entre 

parênteses: 

 

Tabela 3 - Resultados da Regressão Múltipla 

Ln (Confiança) Estimação 

Inflação (  ) 
-0.05006** 
 (0.01597) 

Crescimento PIB (  ) 
0.05025** 
 (0.00910) 

Desemprego (  ) 
-0.04777** 
 (0.00574) 

Constante (  ) 
4.96926** 
 (0.05911) 

Observações: 44 
R-Quadrado = 0.6986 
Estimador: Mínimos Quadrados Ordinários com Erros-Padrão Robustos. 

** Significância ao nível de 1%. 
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O coeficiente    indica que a cada ponto adicional de inflação, a Confiança do 

Consumidor diminui 5%. Já em   , referente ao crescimento do PIB, indica-se um 

aumento adicional de 5,02% na Confiança do Consumidor para cada ponto adicional 

na taxa de crescimento do PIB. O coeficiente   , referente à taxa de desemprego, 

indica que, a cada ponto adicional de desemprego, a Confiança do Consumidor 

diminui 4,77%. Além disso, o R-Quadrado da regressão indica que cerca de 70% da 

Confiança do Consumidor é explicada pelas variáveis incluídas no modelo. 

Pela estimação dos coeficientes, nota-se que a inflação, o crescimento do PIB 

e o desemprego têm efeitos semelhantes, em termos percentuais, na Confiança do 

Consumidor. O que difere cada um desses coeficientes, porém, é o erro-padrão 

robusto. O coeficiente da inflação produziu um erro-padrão robusto de 0,01597, 

produzindo uma estatística-t de -3,13 e um p-valor de 0,003, sugerindo assim que a 

variável é estatisticamente significante ao nível de 1%. Porém, quando comparado 

aos erros-padrão robustos do crescimento do PIB e do desemprego, o erro-padrão 

robusto da inflação é consideravelmente mais alto. O erro-padrão robusto do 

crescimento do PIB, por exemplo, foi de 0,0091, o que produziu uma estatística-t de 

5,52 e um p-valor muito próximo de zero. No caso da variável de taxa de 

desemprego, o erro-padrão robusto produzido foi ainda menor, de 0.00574. Assim, 

produziu-se uma estatística-t de -8,32 e um p-valor extremamente próximo de zero. 

Todos esses dados sugerem que, apesar de a inflação possuir uma forte 

influência na Confiança do Consumidor, a influência do crescimento econômico e do 

desemprego é ainda mais forte, principalmente o desemprego, que produziu uma 

estatística-t altíssima, sendo extremamente significante estatisticamente. De fato, 

como demonstra a Tabela 4, observa-se uma correlação mais forte das variáveis de 

crescimento e desemprego com o índice de Confiança do Consumidor. Pode ser 

destacada a correlação proporcionalmente semelhante que existe entre a Confiança 

do Consumidor e o desemprego, e entre a Confiança do Consumidor e o 

crescimento. Além disso, ambas possuem uma correlação mais forte com a 

confiança do que a inflação. 
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Tabela 4 - Correlação entre as Variáveis Observadas 

Correlação Confiança do Consumidor 

Inflação -0.2549 

Crescimento PIB 0.6066 

Desemprego -0.6073 

 

Ainda foram realizados dois testes de robustez para os resultados obtidos. O 

teste para verificar a normalidade dos resíduos do modelo obteve um p-valor de 

0,6788, indicando que não se pode rejeitar a hipótese nula de que os resíduos da 

regressão têm distribuição normal. Além disso, realizando-se o Teste de White para 

Heterocedasticidade, verificou-se um p-valor de 0,2104. Desse modo, também não 

há como rejeitar que os resíduos sejam homocedásticos, indicando a robustez do 

modelo e dos resultados. 

Diante da exposição de resultados e robustez, percebe-se a relevância da 

discussão sobre a confiança ser função da inflação ou de variáveis reais da 

economia. De fato, a percepção de uma confiança puramente relacionada à inflação 

vem da concepção ortodoxa de neutralidade da moeda e da busca dos novos 

clássicos pela credibilidade na política monetária. Apesar de a inflação ter relevância 

nas discussões de confiança, o breve modelo representado nesta seção sugere que 

as variáveis reais da economia também merecem destaque ao discutir-se sobre o 

assunto. 

Sendo assim, volta-se novamente à discussão sobre qual é a função primordial 

do banco central e sobre a necessidade de possuir um banco central independente. 

Como foi visto no capítulo 1, a ortodoxia confere ao banco central o objetivo único de 

perseguir a estabilidade de preços, ainda que isso sacrifique outros objetivos de 

política econômica. Já os heterodoxos atribuem à autoridade monetária a função de 

emprestador de última instância, além da função de garantir uma política de 

patamares baixos de taxas de juros. Com isso, garante-se o investimento, o 

emprego e o crescimento. A defesa ou não de CBI está intimamente ligada a essas 

duas visões.  
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Apesar de o pensamento dominante na literatura ser a favor da CBI, as 

diferentes vertentes de pensamento econômico sobre a moeda e sobre a função do 

banco central, além do fato de a confiança também estar relacionada a variáveis 

reais da economia, ajudam a refletir se há mesmo a necessidade de um banco 

central independente. Se houver controle rígido da oferta monetária por parte do 

banco central e a moeda for não neutra, existe o risco de tal controle gerar custos 

sociais muito altos, como desemprego e recessão, abalando assim a confiança dos 

consumidores e, muito possivelmente, a Confiança Social. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou, primeiramente, discutir as origens teóricas da 

proposta de Independência do Banco Central. É importante destacar que a proposta 

de CBI surge da defesa da ortodoxia monetária, segundo a qual a moeda é neutra e 

não influencia variáveis reais da economia. Sendo assim, foram discutidos os 

argumentos teóricos ortodoxos de neutralidade e exogeneidade da moeda, partindo 

da Teoria Quantitativa da Moeda e passando por Friedman, Novos Clássicos, Novos 

Keynesianos e Patinkin. Além disso, discutiu-se a proposta de CBI propriamente 

dita, dando destaque aos argumentos de credibilidade, reputação e delegação. 

Em contraposição a essas ideias, foram expostos os argumentos heterodoxos 

em favor da não neutralidade e da endogeneidade da moeda, assim como suas 

críticas à tese de CBI. Destaca-se a defesa, por parte da heterodoxia, da 

discricionariedade da política monetária, em detrimento de regras estritas de 

condução dessa política. 

Discorreu-se também sobre a literatura empírica a respeito de CBI, com ênfase 

na busca por proxies adequadas para medir o grau de independência e na 

investigação da existência ou não de relação negativa entre CBI e inflação. Da 

mesma forma, foi dada ênfase aos trabalhos recentes que incluem novas variáveis 

de âmbito social e político como fatores determinantes de CBI. 

Um destaque especial foi dado ao artigo de Berggren et al. (2014), que trata da 

relação entre a Confiança Social e CBI representada por uma curva U. O caso do 

Banco Central do Brasil foi investigado no âmbito da curva N, que diz respeito à 

percepção da necessidade de empreender uma reforma para a CBI. Verificou-se que 

é difícil afirmar se a teoria dos autores se encaixa no caso brasileiro, devido aos 

diversos índices de CBI na literatura e seus diferentes critérios utilizados, levando a 

conclusões diferentes sobre o grau atual de CBI no país. 

Além disso, foi proposta uma nova discussão no âmbito da confiança. Analisou-

se a relevância da inflação, do desemprego e do crescimento do PIB na Confiança 

Econômica dos Consumidores. Foram encontradas evidências de influência 

significativa não só da inflação, mas também das variáveis de desemprego e 

crescimento econômico na Confiança dos Consumidores, sugerindo que tais 

variáveis reais também merecem destaque nas discussões sobre confiança, e não 
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somente a inflação. 

A significância estatística do desemprego e do crescimento na Confiança dos 

Consumidores, bem como a robustez dos resultados, remete novamente à 

controvérsia da função primordial do banco central e à controvérsia de CBI. Se a 

confiança é função não só da inflação, mas também de variáveis reais da economia, 

então pode ser discutido se a objetivo da autoridade monetária deve ser apenas 

perseguir a estabilidade de preços por meio do controle da oferta monetária, ou 

tomar medidas discricionárias que mantenham baixas as taxas de juros, garantindo 

o investimento, que por sua vez geram emprego e renda. A defesa ou crítica da 

Independência do Banco Central passa, antes de tudo, por essas concepções, bem 

como pelas discussões sobre a neutralidade da moeda. Assim, é a própria 

independência do banco central (CBI) que passa a ser discutível, já que, se a moeda 

é endógena e não neutra, o controle rígido da quantidade de moeda pode ter custo 

social alto e abalar muito a Confiança Social.       
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