
 

Pesquisador do FGV IBRE analisa política monetária do Brasil 

O chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV IBRE, José Júlio Senna, apontou durante o 

Bate-Papo FGV (link da entrevista completa goo.gl/U6agMS) três fatores para os recentes 

recordes da Bolsa de Valores, alcançando 76.762 pontos, estimulada pelas ações da Petrobras: 

o ritmo mais lento de crescimento da economia mundial, a melhora dos indicadores de atividade 

econômica no Brasil e a queda da inflação no país. O pesquisador, no entanto, ressalta que o 

recorde é de natureza nominal já que não conta a inflação. 

"O mundo mudou, hoje cresce um pouco menos. As pressões de inflação estão muito contidas 

e os juros, muitos baixos. Isso faz com que as alternativas de investimento lá fora não 

entusiasmem os investidores. Com isso, os estrangeiros buscam aplicações no Brasil", explica 

José Júlio Senna. 

Ele avalia ainda que o aumento do emprego formal e a melhora nas estimativas da atividade 

econômica fazem com que as expectativas de crescimento para este ano e 2018 possam ser 

confirmadas. “A queda da inflação também foi determinante para a alta da bolsa. A redução dos 

juros no Brasil é sempre uma oportunidade de aplicação para investimentos de renda física", 

observa o especialista. 

Taxa Selic - José Júlio Senna aposta na queda de 0,75 ponto percentual da taxa Selic, na próxima 

reunião do Copom, no fim de deste mês. O pesquisador lembra que, se isso ocorrer, a taxa vai 

para 7,5%, um nível historicamente muito baixo. "Mais adiante, acredito que é possível 

continuar com o ciclo de quedas. É difícil dizer onde vai parar. Talvez em 7%", analisa o José Júlio 

Senna. 

TLP - O pesquisador da FGV IBRE defendeu ainda, durante o programa Bate-Papo FGV, a 

importância da nova taxa de longo prazo (TLP), que remunera os financiamentos do Tesouro 

dados ao BNDES, sancionada em novembro pelo presidente Michel Temer. Senna destacou que 

um dos principais entraves para o equilíbrio das contas públicas é a quantidade de subsídios 

fornecidos, principalmente no caso de empreendimentos privados capazes de recorrer ao 

mercado.  

“A criação dessa TLP, ao longo dos anos, eliminará os subsídios desnecessários, e tornará a 

política do BNDES mais eficiente”, afirmou. A TLP entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 

2018, substituindo de forma gradual a TJLP. 

No programa, Senna também ressaltou o momento positivo do cenário internacional para o 

Brasil. “No momento, o mercado externo se apresenta de forma favorável, permitindo assim 

que o Banco Central brasileiro reduza suas taxas de juros, o que estimula a retomada da 

economia.” 

 


