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RESUMO 

Nesse trabalho, será abordado um tema de grande relevância na economia 

brasileira, pois trata-se de um problema que o país encara há bastante tempo e que não 

consegue resolver. O fato do Tesouro Nacional ofertar um título atrelado à taxa básica de 

juros gera este problema que causa o atrelamento entre o mercado monetário e o mercado 

da dívida pública, no qual interfere diretamente na eficiência da política exercida pelo 

Banco Central do Brasil. Esta ligação atrófica causa obstrução em dois dos principais 

canais de transmissão da política monetária, sendo eles o canal do preço dos ativos e o 

canal de crédito. As Letras Financeiras do Tesouro são títulos pós-fixados e atrelados à 

Selic, e geram a inibição do efeito riqueza que é um meio de grande importância utilizado 

pela autoridade monetária brasileira para que a mesma exerça suas políticas. Na ausência 

deste efeito, a política monetária perde muita força e, com isso, o Banco Central não 

alcança com veemência seus objetivos. 

Palavras-chave: Tesouro Nacional, dívida pública, taxa Selic, Letras Financeiras do 

Tesouro, efeito riqueza, canais de transmissão. 
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ABSTRACT 

 In this work, a topic of great relevance in te brazilizan economy will be addressed, 

as it is a problem that the country has been facing for some time and can not solve. The 

fact that the National Treasury offers a bond linked to the basic interest rate generates this 

problem that causes the linkage between the Money Market and the Public Debt Market, 

in which it directly interferes with the efficiency of the policy pursued by the Central 

Bank of Brazil. This atrophic linkage causes obstruction in two of the main transmission 

channels of monetary policy, being the asset price channel and the credit channel. The 

financial bills of the treasury are fixed-rate and Selic-linked securities, and generate the 

inhibition of the wealth effect that is a medium of great importance used by the Brazilian 

monetary authority to exercise its policies. In the absence of this effect, the monetary 

policy loses a loto f force and, with this, the Central Bank of Brazil does not reach with 

vehemence its objectives.  

Key-Words: National Treasury, public debt, tax Selic, financial bills of the treasury, 

wealth effect, transmission channels 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Real1 teve como principal propósito o controle sobre a inflação, e obteve 

êxito em seu objetivo. Adotou como estratégia – logo que foi implementado, em 1994 – 

uma âncora cambial para conseguir controlar os preços. Porém, ocorreu uma deterioração 

no saldo das transações correntes advinda do fato da taxa de câmbio de ser tornado 

sobrevalorizada. Dessa forma, a economia nacional criou uma dependência dos capitais 

externos, principalmente de curto prazo. Esta dependência surge com a necessidade de 

manter as reservas internacionais sempre em níveis elevados, assim, conseguiria proteger 

a estabilidade da taxa de câmbio. Além disto acima, de Mendonça e da Silva (2008) 

explicam que as crises asiáticas (outubro de 1997) e a crise russa (setembro de 1998), 

implicaram numa mudança em relação ao regime cambial utilizado pela economia 

brasileira. Esta instabilidade externa gerou, também, uma elevação expressiva na taxa de 

juros.  

Uma nova âncora nominal deveria ser encontrada após a mudança no regime de 

câmbio para que a inflação cumprisse com as expectativas. Com isso, em junho de 1999, 

o regime de metas para inflação (RMI)2 foi implementado, pois era esperado que o uso 

deste regime monetário culminasse a incerteza que se criara devido à desvalorização da 

moeda, e que se pudesse estabilizar a inflação. Após a adoção do regime de metas de 

inflação, a expectativa era de que a taxa Selic3 pudesse ser reduzida de forma expressiva 

e, assim, alcançar níveis prevalecentes nas economias com preços estáveis. 

                                                           
1 Plano Real: Programa brasileiro de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada no 

Brasil, situação que já durava aproximadamente trinta anos. Até então, os pacotes econômicos eram 

marcados por medidas como congelamento de preços. O Plano passou por três fases: O Programa de Ação 

Imediata, a criação da URV (Unidade Real de Valor) e a implementação da nova moeda, o Real. 

2 Regime de Metas de Inflação (RMI): Se refere ao compromisso assumido pelo país em 1999, com o intuito 

de dar segurança ao mercado sobre o rumo da economia. Esse sistema prevê que a inflação medida pelo IPCA 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve ficar dentro de um limite já estabelecido. O governo estabelece, 

para cada ano, uma meta de inflação, que é uma taxa fixa que deve ser buscado. A partir desse número, é 

estabelecida uma faixa de tolerância – quanto a inflação real pode variar acima ou abaixo dessa meta. O sistema 

de metas foi adotado como segurança para evitar o risco da hiperinflação, que atingiu o país nas décadas de 1980 

e 1990 e só foi freada com o Plano Real em 1994 – após os preços terem chegado a subir 82,4% somente em 

março de 1990. 

3 Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). 
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Modenesi e Modenesi (2012) falam que o ataque especulativo sofrido pela 

economia brasileira em 1999 foi o causador da alteração no regime cambial. E explicam 

que desde 1995, mesmo em uma fase de certa estabilidade de preços, provinda do Plano 

Real, o Banco Central do Brasil (BCB)4 manteve a taxa básica de juros, a Selic, num 

patamar elevado. Os autores citam que no primeiro governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a política monetária possuía uma rigidez bastante elevada, fato que 

pode ser explicado devido à uma forte necessidade de financiar o balanço de pagamentos, 

e simultâneo a isto, a geração de déficits primários. Assim, a Selic alcançou valores muito 

altos, aproximando-se de 30% a.a. (1995 e 1998).  

 Modenesi e Modenesi (2012) explicitam essa rigidez monetária é consequência 

de uma má transmissão na política monetária. Essa defasada transmissão pôde ser 

percebida após, por três anos consecutivos (2001-03), o BCB ter falhado no cumprimento 

das metas de inflação. Desta maneira, explicam que o Real é umas das moedas de maior 

valorização ultimamente (desde 2008, a taxa de câmbio média mantém-se próxima da 

observada em 1999), porém dizem que esta valorização é arriscada, pois estimula 

importação e desestimula a exportação. Logo, as contas públicas têm sido muito afetadas, 

fator que é acentuado com um detalhe da dívida pública: a indexação de títulos do Tesouro 

Nacional (Tesouro) à Selic. As Letras Financeiras do Tesouro (LFTs)5 fazem parte 

significativa do estoque da dívida, fazendo com que uma manutenção da Selic em níveis 

muito elevados resulta em um custo financeiro igualmente alto. 

Pires (2008) fala sobre a eminente crise do setor financeiro ocasionada pelo 

descongelamento de preços em 1986, e foi nesse contexto que as LFTs surgiram no 

mercado. Este cenário de crise gerou a expectativa sobre um possível retorno 

inflacionário, criando assim, uma forte necessidade de se elevar a taxa de juros, para que 

                                                           
4 Banco Central (BCB) – Possui diversos papéis indispensáveis na política econômica do país, tais como: 

banqueiro do governo (depositário do Tesouro Nacional), gestor cambial (gerencia as reservas cambiais do 

país), supervisor do sistema financeiro (autoriza o funcionamento das instituições financeiras dentro do 

país), emissor de moedas (emite a moeda metálica e o papel moeda), executor das políticas monetária e 

cambial (interfere na oferta de moeda no país através da taxa de juros) e banco dos bancos (regula a liquidez 

através de empréstimos exclusivos ao sistema financeiro) . Portanto, o Banco Central guarda valor 

fundamental na organização financeira do país, sendo assim toda sua organização para o intuito de melhor 

aplicabilidade das normas e funções econômicas. 

5 Letras Financeiras do Tesouro: Título público do Tesouro Nacional, emitido desde 1986 e indexado à 

Selic.  
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se pudesse combater essa volta da inflação. O autor cita Arida (2006)6 e Lara Resende 

(2006)7, que demonstram uma possível crise, devido ao fato dos títulos estarem indexados 

aos índices de preços.8 Os autores explicam que a possibilidade de risco de remuneração, 

advinda da elevada inflação, implicaria na desvalorização dos ativos das instituições 

financeiras. E a possibilidade de uma expressiva elevação da taxa de juros, que derivaria 

em perdas de capital significativas, tornou-se como opção a emissão de títulos indexados 

à taxa de juros Over/Selic. Diante disso, o risco de remuneração foi culminado de maneira 

que este tipo de título assegurou um alto rendimento com segurança e alta liquidez. Sendo 

este o principal motivo para um título, criado na época de alta inflação, ainda permanecer 

em um cenário de estabilidade de preços. 

Pode-se observar que a economia brasileira apresenta um certo problema em seu 

funcionamento, ainda mais se comparada às economias de outros países. Isso pode ser 

explicado por análises feitas sobre a relação entre a alta taxa básica de juros e a dívida 

pública. Antes de esclarecer esse problema na economia brasileira, é necessário fazer um 

questionamento: por que a taxa básica de juros é tão elevada? E o que essa taxa alta pode 

trazer como consequência para o país? A taxa de juros SELIC é fixada pelo BCB, onde a 

mesma é alta. Essa questão pode ser explicada através da inter-relação dos mercados de 

moeda e de dívida pública. Segundo Barbosa (2005), no Brasil, o Tesouro emite desde 

1986 um título público, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), que é indexado à taxa 

de juros Selic. Assim, o preço deste título praticamente não varia quando a taxa de juros 

varia. 

Ainda segundo Barbosa (2005), este título do governo teve importância ao auxiliar 

e evitar dolarização da economia brasileira na época da hiperinflação, pois serviu de lastro 

da moeda indexada que, por sua vez, substituiu a função de reserva de valor da moeda 

corrente. Porém, após a estabilização do Plano Real, as LFTs deveriam ter sido retiradas 

do mercado e o Tesouro proibido em emitir títulos indexados à taxa Selic. Todavia, o 

Tesouro não eliminou a criação das Letras Financeiras, e assim o Plano Real fez o que 

                                                           
6 ARIDA, P. As letras financeiras do tesouro em seu vigésimo aniversário. In: BACHA, E.; OLIVEIRA, L. 

(Org.). Mercado de Capitais e Dívida Pública. [S.l.]: Ed. Contracapa, 2006. 

7 LARA RESENDE, A. Em defesa dos títulos de indexação financeira. In: BACHA, E.; OLIVEIRA, L. 

(Org.). Mercado de Capitais e Dívida Pública. [S.l.]: Ed. Contracapa, 2006. 

8 Esta indexação, porém, valia somente para os títulos com prazos superiores a um ano. Os demais títulos 

com prazo inferior a um ano – não possuíam nenhum tipo de indexação – foram adquiridos diante da 

perspectiva de que o Brasil havia alcançado a estabilidade de preços. 
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devia ser feito, acabou com a hiperinflação, mas não desmontou os mecanismos que o 

Brasil criou para conviver com a mesma.  

Para Nakano (2005), o sistema monetário e a estrutura de mercado de dívida 

pública brasileira são compostos por anomalias referentes à manutenção da moeda 

indexada à taxa diária de juros, à remuneração das aplicações financeiras de curtíssimo 

prazo e com a maior parte da dívida pública atrelada à taxa de juros de curtíssimo prazo 

determinada pelo Banco Central do Brasil. Ao analisar de modo macroeconômico como 

uma economia se comporta após uma política monetária contracionista e com o aumento 

da taxa de juros, observa-se que a liquidez vai reduzir e provocará diminuição na demanda 

agregada, pois os investimentos cairão e também reduzirá o consumo ao restringir o 

volume de crédito e da riqueza financeira. Porém, o que acontece no Brasil é o inverso, 

isto é, uma elevação na taxa de juros, aumenta também a riqueza financeira, porque o 

estoque da dívida pode aumentar se o BCB aumentar a taxa de juros. 

A maioria da dívida pública, em poder do público, são títulos pós-fixados e sofrem 

correção diária pela taxa diária Selic e, com isso, qualquer elevação na Selic gera um 

aumento imediato no valor do estoque da dívida, que maioria pertence ao BCB. Logo, um 

aumento da taxa de juros eleva a massa de recursos com liquidez imediata no sistema. 

Com isso, a economia brasileira entra numa situação inusitada, pois como a maioria dos 

títulos públicos são líquidos ou possuem liquidez garantida pelo Banco Central, um 

aumento na taxa de juros gera ainda mais liquidez. O normal é haver restrição de liquidez, 

situação que pode ser explicada ao ver que o mercado de dívida pública e o de moeda são 

apenas um (Nakano, 2005). 

Como consequência dessa irregularidade na economia brasileira observa-se uma 

política com eficiência limitada. Quando o BCB quer contrair a demanda deve elevar 

demais a taxa de juros, fazendo com que os bancos racionem o crédito em função da 

elevação do risco de inadimplência. Isto explica porque a transmissão da política 

monetária no Brasil é feita por canais anômalos. Conforme dito por Nakano (2005), ao 

elevar a taxa de juros, os detentores de dívida pública ficam mais ricos e recebem fluxos 

maiores de pagamentos de juros estimulando a demanda. O mesmo acontece com os 

bancos, pois são grandes detentores de títulos públicos em Selic, logo tem mais condições 

de fazer empréstimos. Para contrair a demanda seria necessário que a taxa de juros 

ultrapasse o nível crítico, pois a oferta de crédito seria racionada pelo sistema bancário. 
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Para Nakano (2016), por trás da desconfiança há a questão fiscal, ou seja, o 

caminho do acelerado crescimento da dívida pública. O que aumenta o risco e o mercado 

exige um prêmio maior, levando a curva de juros para cima, aumentando a inflação. Ao 

anunciar a expansão de crédito, os bancos oficiais aumentam ainda mais a desconfiança 

do mercado. E para neutralizar esta desconfiança, o governo deve demonstrar maior 

empenho para combater o crescimento da dívida pública, mostrando e fazendo medidas 

legais que reduzem de fato a dinâmica de crescimento automático das despesas públicas 

acima do crescimento do produto interno bruto (PIB)9. 

A taxa básica de juros do BCB deveria ser pré-fixada, pois com uma elevação na 

taxa, levaria uma redução do valor dos ativos financeiros e assim a política monetária 

atua, obrigando os bancos a contraírem o volume de crédito. Porém, no Brasil, o BCB 

obrigou todo o sistema bancário e o mercado de capitais a adotar a “cultura DI”10, o que 

significa que quase todos os ativos financeiros são atrelados à taxa Selic. Logo, quando a 

taxa de juros se eleva o valor dos ativos não se altera, pois, seu valor é dado pela 

capitalização da taxa diária até a data, e com isso o Banco Central não elimina o risco de 

juros de todo sistema bancário. Atualmente o principal foco é fiscal e o crescimento 

explosivo da dívida pública, a elevação de juros, já em nível muito alto, só piora o 

problema, ampliando os gastos do governo com juros (8% do PIB), aumentando a 

desconfiança e a cobrança de prêmio de risco maior. (Nakano, 2016).  

Há diversas causas para a inconsistência da política macroeconômica. Aqui a 

política monetária pode dominar a fiscal ou vice-versa. Porém, se houver uma dominância 

da monetária sobre a fiscal, o Banco Central fixa a expansão monetária ou, no caso 

brasileiro, a taxa de juros. Com isso, é determinado a receita de senhoriagem que o Banco 

Central suprirá ao Tesouro. A inconsistência aparece quando o Banco Central impõe, num 

quadro de dominância fiscal, uma política monetária restritiva para controlar a inflação. 

Onde, esta pode ceder no curto prazo, porém devido a inconsistência, não controla as 

expectativas. E no longo prazo, tende a acelerar a inflação. Em uma tentativa de controlar 

a inflação, uma elevação na taxa de juros gera um aumento no custo da dívida pública, 

elevando a necessidade de ampliar o ajuste fiscal, sendo assim, os ajustes fiscais bem-

                                                           
9 Produto interno bruto (PIB): Representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região. E é um indicador bastante usado na macroeconomia no intuito de 

quantificar a atividade econômica desta mesma região. 

 
10 “Cultura DI”: Quase todos os ativos financeiros atrelados à taxa Selic, pagas nas operações Overnight. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
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sucedidos, para gerarem trajetória declinante de dívida pública devem ser muito fortes e 

rápidos, para terem credibilidade. (Nakano, 2015) 

Visto que a economia brasileira apresenta certas defasagens na sua estrutura - 

como o caso do mercado de moeda e o mercado de dívida pública serem apenas um (o 

que explica o porquê de um aumento na taxa de juros gerar uma expansão da liquidez), a 

elevada taxa de juros real, entre outras - o intuito geral dessa pesquisa é analisar o 

comportamento da taxa básica de juros (Selic) no Brasil entre os anos de 2003 e 2016. 

Acrescento aos objetivos, porém de forma mais específica, identificar os determinantes 

da elevada taxa básica de juros no Brasil, e encontrar os efeitos sobre a economia 

doméstica resultantes desta elevada taxa Selic. 

Assim, como resposta ao problema, a hipótese surge no fato que no Brasil os 

títulos do Tesouro são indexados à taxa Selic, fazendo com que o mercado da dívida 

pública seja o mesmo que o mercado monetário. Com isso, tem-se na economia brasileira 

uma situação inesperada, pois um aumento na taxa de juros real gera também um aumento 

na liquidez, o que está relacionado ao problema de que a maioria da dívida pública é pós-

fixada e sofrem correção diária pela taxa diária Selic, consequentemente, o estoque da 

dívida terá uma expansão com qualquer elevação na taxa de juros.  

O tema a ser abordado foi escolhido por apresentar grande importância ao cenário 

atual da economia do país, pois o mesmo trata-se de um problema que o Brasil enfrenta 

há bastante tempo. Diante disto, a relevância do projeto pode ser considerada de 

irrefutável indispensabilidade, já que o objetivo é encontrar razões e soluções para 

explicar as anomalias encontradas na estrutura econômica do país. Este trabalho busca 

alcançar todos os interessados pela economia em geral, principalmente, pela economia 

brasileira e suas falhas. Tendo como base, autores brasileiros que abordam o assunto com 

mais destreza e, assim, servirão como apoio no decorrer do projeto. 

Assim, para atender aos objetivos propostos, essa monografia está estruturada da 

seguinte forma: o capítulo 1 será subdivido em 5 seções explicando os mecanismos de 

transmissão da política monetária exercida pelo BCB na economia nacional; no capítulo 

2 será exposto o debate sobre os problemas que envolvem os canais de transmissão da 

política monetária, sendo eles o de crédito o de títulos. E será pontuado, também, neste 

capítulo o debate sobre a taxa Selic e a dívida pública nacional; no capítulo 3 é feita uma 

análise estatística referente a taxa Selic, com o objetivo de verificar quais são os motivos 
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e as consequências da elevada taxa básica de juros sobre a política monetária e a economia 

brasileira; e por fim, tem-se a conclusão. 

 

2. A POLÍTICA MONETÁRIA E SEUS MECANISMOS DE TRANSMISSÃO 

 

 Uma característica muito relevante na economia brasileira é a taxa básica de juros 

(Selic) utilizada pelo Banco Central ser bastante elevada. Porém, o que ocasiona esse 

fenômeno? E como essa taxa básica de juros influencia no funcionamento da política 

monetária do país? Antes de esclarecer essas questões, é necessário tomar conhecimento 

de como a política monetária pode obter seus resultados através dos seus canais de 

transmissão. E para isso, um relatório de inflação de 1999, feito pelo BCB é usado nesta 

pesquisa. A Figura 1 mostra, de maneira simplificada, os principais mecanismos de 

transmissão da política monetária. 

Figura 1 

O mecanismo de transmissão da política monetária 

 

Conforme o relatório do BCB (1999), a política monetária tem como principal 

objetivo obter e manter os preços estáveis. E é nesse sentido que o Banco Central vem 

adotando uma estratégia de antecipação a qualquer pressão inflacionária futura. Para que 

se obtenha êxito ao usar essa estratégia, é de suma importância o conhecimento do 

Fonte: Banco Central do Brasil (1999). 
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mecanismo de transmissão da política monetária, ou seja, entender os diversos efeitos 

produzidos pela política do Banco Central na economia. Os principais canais de 

transmissão desta política são: taxa de juros, taxa de câmbio, preço dos ativos (refere-se 

a outros preços dos ativos além das taxas de câmbio e de juros), crédito e expectativas. 

Com a utilização e o impacto nessas variáveis, a política monetária exerce influência 

sobre os níveis de poupança, investimento e gasto de pessoas e empresas, afetando a 

demanda agregada, e por fim, a taxa de inflação. Vale lembrar que a política do Banco 

Central gera efeitos reais apenas no curto e longo prazos, pois no longo prazo a moeda é 

neutra. Isto é, o único efeito adquirido no longo prazo é sobre o nível de preços da 

economia. 

De Mendonça (2001) explica que o BCB possui a taxa de juros como principal 

ferramenta à sua disposição. É através de alterações nesse instrumento que o BCB altera 

os preços e as atividades da economia. Ou seja, a taxa Selic é determinada pelo Banco 

Central, e é via esta determinação que as outras taxas são determinadas. Pois, esta taxa de 

juros (taxa de juros do mercado de reservas bancárias) utilizada pela autoridade monetária 

serve como referência para as demais taxas. O autor cita que o Comitê de Política 

Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM)11 leva em conta os cincos principais 

mecanismos de transmissão da política monetária, e são estes cinco que o BCB prioriza. 

São eles: i) taxa de juros; ii) taxa de câmbio; iii) preço dos ativos; iv) crédito; e v) 

expectativas. A seguir, serão feitas cincos subseções referentes aos cincos canais de 

transmissão, no qual serão todos explicados com base em de Mendonça (2001). 

 

 2.1 – Canal das Taxas de Juros  

Este primeiro é o canal mais conhecido da política monetária no Brasil, tendo o 

efeito de uma variação da taxa de juros na economia interpretado através de uma 

perspectiva de inspiração keynesiana12. Deste modo, caso o Banco Central queira contrair 

a demanda agregada, o mesmo deve agir da seguinte forma: reduz a oferta monetária (M), 

logo ao ter menos moeda disponível na economia, a taxa de juros de curto prazo (i) tende 

                                                           
11 O COPOM, tendo por referência o Federal Open Market Committee (FOMC), foi instituído em 20 de 

junho de 1996, com o intuito de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. 
12 O efeito da política monetária sobre o lado real da economia ocorre como descrito no modelo ISXLM. 

Este modelo teve sua primeira versão com Hicks (1937), na tentativa de identificar de forma analítica as 

inovações presentes naTeoria geral do emprego, do juro e da moeda (Keynes, 1936). 
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a se elevar. Com isso, levando em conta que no curto prazo os preços são rígidos, a taxa 

de juros reais (r) também sofre um aumento. Um retorno real advindo dos juros se torna 

maior do que a eficiência marginal do capital, o que implica numa redução nos 

investimentos (I), acarretando na queda da demanda agregada, seguida de uma 

diminuição do produto (Y). Esquema representativo:  

M i r I Y  

 

2.2 – Canal da Taxa de Câmbio 

 No Brasil, este canal passou a ter mais visibilidade após a adoção do RMI, em 

1999. Pois, o canal da taxa de câmbio é usado apenas em economias de câmbio flexível. 

As variações neste canal ocorrem do seguinte modo: com uma contração monetária (M), 

inicia-se uma entrada de capitais na economia gerando uma apreciação da taxa de câmbio 

(E). E considerando que os preços nacionais e estrangeiros não se alteraram no período 

similar, uma apreciação também ocorrerá na taxa real de câmbio (e). Esta apreciação 

implicará numa menor competitividade dos produtos domésticos, isto é, o preço relativo 

do produto doméstico se tornou mais alto do que o preço relativo externo. Este processo 

resulta numa redução no volume das exportações líquidas (NX) acarretando uma queda 

do produto (Y). Esquema representativo:   

M i E e NX Y  

 Além do efeito direto sobre os preços dos bens comercializáveis no mercado 

internacional, pode-se observar que a variação da taxa de câmbio influencia os preços de 

duas formas indiretas. São elas: 

 O uso de matérias-primas importadas na elaboração de bens nacionais – Ao sofrer 

uma apreciação na taxa de câmbio, o custo de produção desses bens reduz, 

levando a uma redução no preço. 

 A substituição de bens nacionais por similares importados – Os preços dos bens 

importados tendem diminuir sempre que a taxa de câmbio sofrer uma apreciação. 

Fazendo com que a demanda por produtos importados similares aos nacionais 

aumente. E o resultado desta substituição é uma menor demanda agregada e menor 

pressão sobre o nível de preços. 
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 2.3 – Canal do Preço dos Ativos 

  Diferentemente da visão keynesiana que concentra, exclusivamente, o efeito da 

política da autoridade monetária em apenas no preço de um ativo (taxa de juros), os 

monetaristas analisam os efeitos sobre os preços dos ativos relativos, e sobre a riqueza 

real após uma ação do Banco Central. Na visão monetarista, estes dois canais são usados 

para transmitir os impulsos monetários com mais frequência, e possuem dois 

componentes: i) a teoria de investimento q de Tobin13; ii) o efeito riqueza sobre o 

consumo. O primeiro funciona da seguinte maneira: Quando o q é maior que 1, ou seja, 

quando o preço de mercado das firmas é mais elevado que o custo de reposição do capital 

significa que a compra de bens de capital novos é barata em relação ao valor de mercado 

das firmas. Destarte, ao emitir poucas ações, as firmas podem adquirir recursos 

necessários para obter uma grande quantidade de novos bens de investimento. Todavia, 

caso o q for menor que 1, as firmas não se vêm induzidas a acrescentar capital na 

produção. Para entender melhor essa relação entre os impulsos monetários e o preço das 

ações, parte-se de uma contração monetária, isto é, com a restrição na oferta de moedas, 

menos numerário os agentes detêm, logo há uma redução no dispêndio. Em virtude da 

contração monetária, a taxa de juros se eleva, e os títulos se tornam mais atraentes do que 

as ações, gerando um decréscimo no preço das ações (PA). Logo, menor será o q (q), 

levando à uma diminuição no produto, advinda de um menor volume de investimento na 

economia. Esquema representativo:  

M i  PA q I Y  

 O segundo canal alternativo – citado acima – para a transmissão do preço dos 

ativos se refere ao efeito riqueza sobre o consumo. Esse canal se baseia no modelo do 

ciclo de vida de Modigliani, no qual a renda varia ao longo da vida das pessoas, e com 

isso, a poupança tem papel muito importante, pois permite que a renda dos consumidores 

seja deslocada dos períodos em que são mais elevadas para os que são mais reduzidas. 

Em suma, o componente da riqueza é o nível de ações em posse do público. Logo, tem-

se que: com a queda no preço das ações, o valor da riqueza financeira (RF) tende a cair 

e, portanto, os recursos dos consumidores ao longo da vida também caem, implicando 

                                                           
13 O q de Tobin é definido como o valor de mercado das ações das firmas dividido pelo custo de reposição 

do capital. Essa razão permite mensurar o hiato entre o capital real e o capital planejado constituindo um 

bom mecanismo para avaliar o retorno de um novo investimento. 
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numa queda de consumo (C). Ou seja, uma contração monetária tende a reduzir o preço 

das ações. Esquema representativo:  

M iPA RF C Y  

 

2.4 – Canal de Crédito 

 O canal de crédito se refere ao quarto caminho para a transmissão da política 

monetária. E para melhor ser compreendido, divide-se em dois canais: canal de 

empréstimos bancários e o canal de balanços. No primeiro canal, os bancos comerciais 

são peças fundamentais no sistema financeira, pois possuem o poder de restringir crédito 

para alguns tomadores. As pequenas firmas entram nesse grupo dependente dos bancos 

comerciais para conseguir crédito, devido aos problemas de informação que tendem ser 

reduzidos nesse grupo. Já as grandes empresas não são dependentes dos bancos 

comerciais, pois as mesmas podem acessar diretamente o mercado de crédito através dos 

mercados de ações e títulos sem que seja necessário recorrer aos bancos. As flutuações 

neste canal podem ser explicadas via redução na oferta monetária. Uma política monetária 

voltada para contrair a demanda agregada, culmina numa redução de reservas e depósitos 

bancários (𝑅𝑏 e 𝐷𝑏), levando a um decréscimo no volume de empréstimos concedido 

pelos bancos (𝐸𝑏). Destarte, menor será o nível de recursos disponíveis no mercado, 

reduzindo os investimentos e, consequentemente, reduz o produto. De forma esquemática, 

o efeito da política monetária é: 

M i Rb e Db Eb I Y  

 O outro canal de transmissão se refere ao canal de balanços. Nele, os 

emprestadores irão possuir menos colateral para seus empréstimos caso se obtenha um 

menor lucro líquido. Deste modo, a possibilidade das perdas advindas de seleção adversa 

(SA) é elevada. Com isso, o volume de recursos (𝑅𝑒) que os tomadores de empréstimos 

para financiamento de novos investimentos possuem é reduzido. Além de que, o risco 

moral (RM) tende a aumentar, pois os empresários se vêm incentivados a investir com a 

redução no valor das ações, o que pode implicar num maior número de emprestadores 

não serem pagos. Diante disso, uma redução na oferta de moeda acarreta uma contração 

no preço das ações, logo menor será a disponibilidade de recursos para investimento, 

declinando a demanda agregada. Esquema representativo:   
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M i PA SA e RM Re I Y  

 Se considerar uma visão monetarista, observa-se que o aumento da taxa de juros 

implica numa redução do fluxo de caixa (FC), determinante na deterioração no balanço 

das firmas. Um novo esquema representativo pode ser montado após esta análise: 

M i FC SA e RM Re I Y  

 Outra análise que pode ser feita através do canal de crédito se baseia na relação 

entre o crédito e os gastos dos consumidores. Segundo esta análise, é possível dizer que 

há outro mecanismo de transmissão para a política monetária, no qual o mesmo se 

manifesta via a ligação entre moeda e preço das ações. Isto é, com a expectativa que os 

preços das ações venham reduzir, o valor dos ativos financeiros (VAF) sofre uma redução, 

logo a probabilidade de ocorrência de uma crise financeira (CF) aumenta de forma 

expressiva. Essa maior probabilidade de crise provoca redução no produto, pois os 

consumidores irão reduzir o nível de consumo. Esquema representativo: 

M i PA VAF CF C Y  

 

2.5 – Canal das Expectativas Inflacionárias 

 Este último canal se refere as expectativas. O Banco Central tem o poder de mexer 

com as expectativas dos agentes conforme faz alterações na taxa de juros. Essas 

expectativas são referentes o quanto a economia pode evoluir no presente e no futuro. Isto 

é, ao elevar a taxa de juros buscando evitar que a inflação aumente, o Banco Central do 

Brasil causa efeitos recessivos no curto prazo (𝑌𝑐𝑡), contudo, a autoridade monetária pode 

recuperar a confiança no desempenho econômico futuro (CDFE) ao fazer que as taxas de 

juros esperadas de médio e longo prazo sejam menores (iemt e ielt). Todavia, a 

expectativa em relação ao longo prazo é que o efeito negativo sobre o produto advindo 

de uma elevação na taxa de juros para evitar um processo inflacionário seja revertido. E, 

após tudo voltar ao normal, sejam incentivados novamente os investimentos (Ilt) capazes 

de gerar um aumento no produto (Ylt). Esquema representativo: 

1ª fase: M i r Ict Yct ; e 

2ª fase: CDFE iemt e ielt Ilt Ylt   
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3. O DEBATE NO BRASIL SOBRE A OBSTRUÇÃO DOS CANAIS DE 

TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA 

 

A economia brasileira possui um detalhe importante em sua composição: taxa 

básica de juros (Selic) bastante elevada. E para que as questões expostas na introdução 

sejam entendidas, o capítulo 2 terá como objetivo mostrar os motivos e as consequências 

desta característica da economia nacional. Barboza (2015) esquematiza tanto a 

participação das LFTs na composição da dívida pública, quanto a segmentação do 

mercado de crédito no Brasil. O autor comenta que a alta participação de títulos pós-

fixados e sem risco de taxa de juros (LFTs) na carteira da dívida mobiliária federal causa 

um enfraquecimento na transmissão da política monetária realizada pelo canal do preço 

dos ativos.   

Para enfatizar este problema, Barboza (2015) diz sobre a imunidade da LFTs sobre 

o efeito riqueza, explicando que mesmo se houver um aumento na taxa de juros do Banco 

Central, os fatores de descontos aplicados aos rendimentos das LTFs também irão se 

elevar na mesma proporção, culminando o impacto sobre o preço do título e sobre a 

riqueza do detentor. Isto significa que apenas parte da dívida pública transmite a política 

monetária de maneira eficiente, pois no caso das LFTs, o efeito riqueza não opera, 

caracterizando uma expressiva obstrução no canal do preço dos ativos: 

 i   PA   W   C   Y   π 

 

                    Obstrução nesta transmissão 

 
 

Para um melhor entendimento, a definição de efeito riqueza, segundo Barboza 

(2015), consiste num canal de transmissão de extrema importância para a política 

monetária. Isto porquê é responsável por medir como é o comportamento das famílias 

quando há variações na taxa de juros. Ou seja, seu funcionamento ocorre quando uma 

elevação da taxa de juros por parte do Banco Central faz com que a riqueza das famílias 

diminua. Logo, se reduz o consumo, pois as famílias estão mais pobres. Pires (2008) cita 

que a grande participação das Letras Financeiras do Tesouro no mercado da dívida 

pública no Brasil gera um comprometimento no efeito riqueza. Isto é, este efeito é nulo 

e, com isso as LFTs “atrapalham” a transmissão da política monetária, pois esses títulos 

públicos pós-fixados tornam a riqueza privada insensível aos impactos monetários do 
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Banco Central. E que, provavelmente, na existência do efeito riqueza as políticas 

monetárias seriam mais contundentes. 

 Pires (2008) busca entender a relação existente entre a dívida pública e a 

transmissão da política monetária. Para isso, o autor analisa o efeito riqueza, explicitando 

que este avalia como a variação da riqueza privada induzida pela política monetária muda 

a demanda agregada. Pires afirma que, no Brasil, grande parte da dívida pública é 

indexada à taxa Over/Selic, logo não exibe efeito riqueza. Além disso, o efeito riqueza 

responde por metade dos impulsos monetários do Banco Central, e pelo fato da dívida 

pública ser indexada, a política monetária perde potência. Essa ineficácia implica em 

impactos negativos em diversas variáveis macroeconômicas (demanda agregada, dívida 

pública, inflação, entre outras). 

 Cunha, Leite e Leister (2016), falam da necessidade de compreender como a 

gestão da dívida pública pode vir atrapalhar a eficácia da política monetária através do 

efeito riqueza. Para analisar esta relação entre o mercado da dívida pública, as LFTs e a 

política monetária, os autores constroem um modelo que elimina o impacto do efeito 

riqueza na transmissão da política do BCB. Com isso, afirmam que não há evidências que 

comprovam a existência do efeito riqueza. Além disso, os autores concluem que as Letras 

Financeiras do Tesouro (LFTs) não são responsáveis pela inexistência do efeito riqueza 

da dívida pública, pois mesmo que remova as LFTs do estoque da dívida, o efeito riqueza 

permanecerá nulo. 

 Segundo Cunha e Leister (2015), existe uma relação direta entre os canais de 

transmissão da política utilizada pelo Banco Central e a taxa de juros responsável pelo 

controle da inflação. Ou seja, quanto mais atravancadas forem essas vias transmissoras 

da política monetária, maior será a necessidade de elevar-se a taxa de juros, visando 

manter a inflação de acordo com a meta. Vale ressaltar que a gestão da dívida pública, 

por sua vez, interfere tanto na tomada de decisão do governo ao tratar da inflação, como 

também nos canais utilizados pelo BCB.   

Reforçando esta ideia, de Mendonça e da Silva (2008) explicam que a utilização 

da taxa de juros como principal instrumento para a obtenção da meta de inflação e o fato 

de grande parte da dívida pública brasileira estar indexada a essa taxa faz com que haja 

uma reciprocidade entre a condução da política monetária e o gerenciamento da dívida 

pública. Foi observado que o uso da política monetária voltada para um processo de 
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controle à inflação gerou um efeito negativo que não pode ser descuidado para o 

equilíbrio fiscal. Os resultados indicam que a estratégia de aumentar a participação de 

títulos prefixados e indexados ao índice de preços mostra-se adequada para evitar uma 

deterioração na razão dívida/PIB. Paim (2016), por sua vez, analisa o período entre 2004 

e 2015, no Brasil, para apresentar como a operacionalização da política monetária do 

Banco Central conjuga-se com a administração da dívida pública federal por parte do 

Tesouro.  

Em uma linha parecida, Modenesi e Modenesi (2012) dizem que a política 

monetária brasileira constitui verdadeira anomalia. Isto é explicado pelo fato de que 

mesmo com uma certa estabilidade nos preços após o Plano Real, o Banco Central 

manteve a taxa básica de juros em níveis extremamente altos. Os autores explicam que 

após a adoção do regime de metas de inflação (RMI), a política monetária se restringiu, 

praticamente, ao uso da taxa Selic para obter os resultados esperados. Porém, o fato de o 

Tesouro ofertar um ativo singular - LFTs (título pós-fixado e com alta liquidez e 

rentabilidade) – é onde reside o real problema, pois gera um vínculo deficiente entre o 

mercado monetário e a dívida pública. Este atrelamento anômalo entre os mercados 

monetário e da dívida implica que a Selic também baliza as ofertas dos títulos do Tesouro, 

logo, surge uma descoordenação entre o Banco Central, que utiliza a Selic para o controle 

da inflação, e o Tesouro que depende da taxa básica de juros para financiar a si próprio.  

Araújo e Bessaria (2014) e Gadelha e Divino (2008) escreveram sobre as relações 

de dominância entre as políticas fiscal e monetária após a execução do Plano Real. Ambos 

citam Sargent e Wallace (1981)14, no qual mostra que o regime de dominância monetária 

é aquele em que a autoridade fiscal passiva cria um superávit primário combinado com a 

estabilização da relação dívida/PIB, de modo que a autoridade monetária ativa não é 

forçada a monetizar a dívida pública, mantendo o controle do nível de preços determinado 

pela demanda e oferta de moeda. No caso oposto, o regime de dominância fiscal é aquele 

em que a autoridade fiscal ativa gera superávit primário independente da necessidade de 

estabilização da relação dívida/PIB, e a autoridade monetária passiva perde o controle do 

nível de preços por ser forçada a gerar as receitas de senhoriagem necessárias à solvência 

do governo. E a inflação, ainda que motivada por desequilíbrios fiscais, é vista como um 

fenômeno monetário.  No Brasil, a política monetária não é afetada pela dinâmica da 

                                                           
14 Sargent, T. J.; Wallace, N (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Quarterly Review, Federal 

Reserve Bank of Minneapolis, v. 5, n. 3, p. 1-17, 1981. 
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dívida pública, o que significa um regime de dominância monetária. Ou seja, o Banco 

Central sendo a autoridade monetária pode fixar a taxa Selic ao nível que preferir, 

expressando assim ganhos de credibilidade monetária. 

Oreiro e do Amaral (2008) falam da alta participação das LFTs na dívida pública, 

o que significa uma maior dificuldade para o mercado de crédito se amplie a taxas mais 

acessíveis. Logo, tem-se que estes títulos do Tesouro atrapalham a eficiência da política 

monetária, podendo trazer efeitos negativos no mercado de crédito. Com isso, a “cultura 

DI”, na qual os passivos e ativos de empresas, investidores e bancos são referenciados na 

taxa do CDI15, interfere na demanda por títulos prefixados, tornando-a apenas 

especulativa. Logo, espera-se que aumentos na taxa básica de juros restringem a 

continuidade do processo que eleva a duração da dívida. Os autores explicam a forma que 

acontece as vendas nesse mercado, que se iniciam com as vendas dos títulos do Tesouro 

para os bancos e fundos, no qual repassam para os clientes depósitos e cotas de fundos 

indexados ao CDI. Este processo causa um desalinhamento nos prazos, no qual os fundos 

compram títulos prefixados e vendem ativos pós-fixados de um dia. Nisso, os agentes 

submetidos a modelos de gestão de risco sofisticados só visam ganhos de capital ao 

adquirirem estes papéis. Nesse cenário, o processo de alongamento e aumento da duração 

da dívida pública dependem de forma extrema das possibilidades de ganhos de capital, 

nas quais são maiores em momentos que a Selic for reduzida. Tem-se, com isso, uma 

perda na força do efeito riqueza no momento mais crítico, quando a taxa básica tem de 

ser elevada por qualquer motivo. 

 Barboza (2015) fala sobre a segmentação no mercado de crédito brasileiro. O 

autor explicita o canal de transmissão da política monetária que é parcialmente obstruído. 

Esse canal se refere ao canal de crédito, no qual é significativamente segmentado, onde 

parcela importante dos empréstimos não é alterada pela taxa básica de juros, a Selic. No 

Brasil, devido ao alto nível de incerteza da economia no passado, das elevadas alíquotas 

dos depósitos compulsórios e dos impostos incidentes sobre a intermediação financeira, 

esse canal de transmissão da política monetária tem sido muito prejudicado. Contudo, 

conforme a economia for estabilizando e volte a crescer, esse meio utilizado pelo BCB 

                                                           
15 Certificado de Depósito Interbancário (CDI): Emitido por instituições financeiras para instituições 

financeiras. Na prática, o DI é emitido para o período de 1 dia e serve para captação por um banco 

(emitente) e remuneração por parte do outro banco, que possui excesso de liquidez (adquirente). Os CDI 

são registrados na Cetip, que calcula a taxa DI diária (divulgada anualizada) e serve como benchmark para 

toda a renda fixa do mercado, em especial os fundos DI. 
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pode vir a ser de fundamental importância.  Pode-se dividir as operações de crédito do 

Sistema Financeiro Brasileiro (SFB) em dois segmentos, são eles: segmento do crédito 

livre – será explicado no seguinte capítulo – e segmento do crédito direcionado. Os dois 

se diferenciam por dois principais motivos. O primeiro se refere ao preço de ambos, no 

qual o que baliza as operações do crédito direcionado não é sensível às mudanças da 

política monetária. Desse modo, a maioria do crédito no Brasil não depende dos impulsos 

do Banco Central. E o segundo, que está relacionado com o preço também, se refere ao 

fato de que o preço do crédito direcionado é inferior à taxa Selic. Logo, a taxa básica de 

juros afeta menos a demanda agregada do que faria na inexistência do crédito direcionado. 

Destarte, quanto maior for o volume de crédito direcionado no mercado, menor será a 

potência da política monetária sobre a demanda agregada e, por conseguinte, sobre a 

inflação. Esquema abaixo feito por Barboza (2015) ilustra a obstrução nesse canal de 

transmissão: 

 i   i’s operações de crédito    C   I   Y   π 

                     Obstrução nesta transmissão 

 

4. ANÁLISE GRÁFICA DOS ENTRAVES DA POLÍTICA MONETÁRIA 

BRASILEIRA 

 

O projeto se apoiou principalmente, na taxa básica de juros brasileira (taxa Selic) 

visando atender a hipótese apresentada neste trabalho. Dessa forma, a taxa Selic teve sua 

periodicidade mensal que foi avaliada no período de 2003 a 2016 com o objetivo de 

verificar quais são os motivos e as consequências da elevada taxa básica de juros. Dívida 

pública, isto é, os títulos públicos indexados à taxa Selic - mais precisamente as Letras 

Financeiras do Tesouro; inflação e suas respectivas expectativas obtidas através do 

cálculo do IPCA e o produto interno bruto (PIB) são outros agregados macroeconômicos 

que serviram como base para resposta à hipótese do projeto. Sendo assim, a base de dados 

do Banco Central do Brasil e do Ipeadata foram os principais meios para a busca das 

informações necessárias para explicitar a relação existente entre a dívida pública e a taxa 

básica de juros. 
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O período de estudo selecionado se refere a janeiro de 2003 a dezembro de 2016, 

pois em 1999 foi adotado o regime de metas no Brasil, porém com a eleição de Luiz 

Inácio Lula da Silva em 2002, houveram mudanças na política cambial e, com isso, 

ocorreram impactos também na economia do país. Outro motivo que explica a escolha de 

tal período de estudo consiste na disponibilidade de dados, no qual a partir de 2003 se 

inicia estudos que relacionam de forma simultânea a taxa Selic e os títulos públicos 

indexados a mesma. O método de estudo será estatístico, pois se configura o mais apto 

para explicitar de maneira mais eficiente os dados e relações propriamente ditos 

anteriormente no trabalho. Com isso, este capítulo será responsável pela série de gráficos 

mostrando tais informações.  

Conforme a literatura dos canais de transmissão da política monetária, e para 

entendermos um pouco sobre os efeitos transmissores da política econômica realizada 

pelo Banco Central, pode-se afirmar que um aumento na taxa básica de juros tem por 

objetivo uma redução na liquidez. No capítulo 1 foram explicados os cinco principais 

meios de transmissão da política monetária, todavia, foram usados para esta pesquisa 

apenas dois canais, no qual apresentam desequilíbrios em seu funcionamento. São eles: 

canal do preço dos ativos e canal do crédito. Barboza (2015) explica esse primeiro da 

seguinte forma: “O canal do valor de ativos afeta o comportamento de consumidores via efeito 

riqueza. Este efeito pode ser entendido como o impacto de variações da taxa de juros (i) sobre a 

riqueza financeira dos agentes (W). Ele ocorre porque o preço de um ativo (PA) reflete 

fundamentalmente o valor presente esperado do fluxo de caixa que esse ativo deve proporcionar 

ao investidor. Um aperto monetário, ao elevar as taxas de desconto que trazem o fluxo ao seu 

valor presente, deprime o preço do ativo e, assim, empobrece seu detentor. Esse empobrecimento, 

por sua vez, diminui a demanda do investidor por bens e serviços: ↑ i  ↓ PA  ↓ W  ↓ C 

 ↓ Y   ↓ π”. 

 Ainda segundo Barboza (2015), o canal do preço dos ativos pode reproduzir os 

efeitos esperados da política monetária sobre a economia. Este segundo meio seria as 

modificações no balanço de instituições financeiras, mais precisamente os bancos 

comerciais. Estas instituições são detentoras expressivas de títulos da dívida pública, isto 

implica numa relação entre as instituições e a taxa de juros. Logo, com um aumento na 

última os bancos comerciais tendem a ter perdas. Fazendo com que estes órgãos 

financeiros tomem mais cuidado em suas políticas de crédito, impactando no nível de 

empréstimos negativamente:  
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 i   PA  crédito  C e  I  Y   π  

 Os dois esquemas acima representam a forma na qual a política monetária via o 

canal do preço dos ativos deveria agir. Porém, no Brasil as deficiências na estrutura de 

transmissão de tais políticas são expressivas. Barboza (2015) comenta sobre a alta 

participação das LFTs na composição da dívida pública. Estes títulos possuem uma 

característica única, a duração zero16, isto é, seu preço em relação à taxa de juros possui 

elasticidade nula. O que acontece com as LFTs é que as mesmas inibem o efeito riqueza, 

fazendo com que um aumento na taxa de juros ocasione uma elevação diretamente 

proporcional nos rendimentos das LFTs e, com isso, elimina-se o impacto sobre o preço 

do título e sobre a riqueza do possuidor do mesmo. Pode-se ver esta relação errônea entre 

o título do tesouro e a taxa básica de juros no esquema baixo:  

 i   PA   W   C   Y   π 

                   Obstrução nesta transmissão 

 

 Além disto, as LFTs são escolhas costumeiras para os bancos comerciais. Logo, 

boa parte dos ativos bancários permanece imune a variações de taxa de juros por causa 

da duração zero de tais títulos. Deste modo, o canal do preço dos ativos enfraquece a 

política monetária, pois os bancos comerciais não contraem o crédito da mesma forma 

que fariam caso as LFTs fossem ausentes. O esquema abaixo mostra tal anomalia: 

 i   PA   Crédito   C e  I   Y   π (Barboza, 2015). 

        Obstrução nesta transmissão 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Duração: efeito da taxa de juros sobre o preço do título e o segundo o próprio prazo temporal de emissão 

do ativo. Há ainda um segundo conceito de duração, que pode ser considerado como o prazo médio do 

título, levando-se em conta o valor do dinheiro no tempo. Neste segundo caso, a duração seria dada pela 

razão entre o fluxo de cupons (juros), descontados da taxa básica de juros, e o valor presente do título 
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Figura 2 

 Selic versus Liquidez, através do canal do preço dos ativos 

 

 A figura 217 somada aos dois esquemas anteriores servem para mostrar a 

irregularidade existente no canal do valor dos ativos, no qual ao invés de reduzir os 

valores dos títulos do Tesouro, uma elevação na Selic acarreta um aumento no preço dos 

ativos, culminando num efeito inverso do esperado. Isto é, no Brasil, um aumento na taxa 

básica de juros gera um aumento no investimento e no consumo, devido à elevação no 

valor dos títulos, elevando a demanda agregada. Como propriamente dito sobre a “cultura 

DI”, os ativos e passivos das instituições financeiras são referenciados na taxa do CDI, 

fazendo com que a maioria da demanda por títulos prefixados seja dos bancos ou fundos 

de investimento. Caracterizando apenas como uma demanda especulativa, no qual a 

expectativa de elevações na Selic, interfere negativamente na elevação da duração da 

dívida pública.  

 O Tesouro vende seus títulos prefixados aos bancos e fundos, no qual vendem 

para os clientes depósitos de fundos indexados ao CDI. Portanto, acontece um 

desregulamento nos prazos, pois os fundos compram títulos prefixados e vendem ativos 

pós-fixados de um dia. Fazendo com que os agentes encarem uma submissão referente a 

modelos de gestão de risco sofisticados. Estas agentes comprarão papéis somente visando 

                                                           
17 As setas amarelas se referem ao movimento “correto” que deveria ocorrer com a política restritiva do 

Banco Central. As setas vermelhas representam o movimento errôneo que acontece no Brasil após uma 

tentativa de contrair a economia. 

Fonte: Elaboração própria. 
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ganhos de capital. Porém, devido ao limite imposto em relação ao risco, cria-se uma 

necessidade expressiva de ajustar as carteiras e, consequentemente, o BCB recompõe os 

títulos do mercado. O motivo disso se dá ao fato de que não há agentes não financeiros 

nas aplicações de títulos prefixados, pois estes podem adquirir retornos similares nas 

aplicações referenciadas no CDI. Nesse contexto, a dívida mobiliária federal se torna 

dependente das possibilidades de ganhos de capital, abertas nos momentos de queda 

esperada da Selic. Deste modo, o mecanismo do efeito riqueza se enfraquece no momento 

mais necessário, no qual a taxa usada pelo BCB deverá ser expandida por qualquer 

motivo. 

. 

Figura 3 

Taxa Selic versus Letras Financeiras do Tesouro 

  

A Figura 3 explica que na relação entre as Letras Financeiras do Tesouro e a taxa 

Selic existe uma proporcionalidade direta. Isto é, em abril de 2003 onde a taxa Selic 

correspondia, em média, 26,32% as LFTs faziam parte de 71% dos títulos totais do 

Tesouro no mercado da dívida pública. E se analisar dezembro de 2012, no qual a taxa 

básica de juros girava em torno de 7,11% as LFTs consistiam em, aproximadamente, 22% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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dos títulos totais do Tesouro no mercado. Esta proporção direta entre a Selic e as LFTs, 

confirma que na economia do Brasil um aumento na taxa de juros gera um aumento na 

liquidez mostrando que o estoque da dívida pública se expande com qualquer elevação 

na taxa Selic. No Brasil, o efeito riqueza - responsável por medir como é o comportamento 

das famílias quando há variações na taxa de juros – não é exibido devido à maioria da 

dívida pública ser indexada à taxa Over/Selic. Isto é, o fato do Tesouro ter em grande 

quantidade no mercado um ativo singular - LFTs (título pós-fixado e com alta liquidez e 

rentabilidade) – é onde reside o real problema, pois gera um vínculo deficiente entre o 

mercado de moedas e a dívida pública. Esta ligação anômala entre os mercados monetário 

e da dívida implica que a Selic também limita as ofertas dos títulos do Tesouro, logo, 

surge uma descoordenação entre o Banco Central, que utiliza a Selic para o controle da 

inflação, e o Tesouro que depende da taxa básica de juros para financiar a si próprio. 

 

Figura 4 

Dívida Mobiliária Federal versus Taxa Selic 

 

Na Figura 4, vemos, como dito no início deste capítulo, que qualquer expansão na 

Selic, o estoque da dívida pública também se expande. E isso é explicado pelo fato do 

nosso país ser o único em que o Banco Central determina a taxa de juros que remunera 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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títulos da dívida pública (pós-fixada), logo taxa de longo prazo, e são utilizadas como 

meta operacional. Ou seja, a taxa que remunera as sobras de caixa dos bancos nas 

operações de mercado aberto estabelece um piso e remunera títulos de longo prazo. Se o 

Banco Central “impõe” ao mercado monetário de curtíssimo prazo a mesma taxa que 

remunera títulos da dívida pública, é claro que existirá uma preferência por aplicações em 

juros pós-fixados e de curtíssimo prazo. Sendo assim, para o Tesouro alongar o perfil da 

dívida pública teria que pagar um prêmio extra acima da Selic, que já é muito elevada. É 

impossível que se alongue o perfil da dívida com piso da taxa de juros Selic elevado e a 

existência de títulos e aplicações de curtíssimo prazo remunerados por esta taxa 

diariamente. A dívida pública, por sua vez, com uma associação à taxa de juros elevada 

(risco elevado), não incentiva o investidor comprar títulos de longo prazo. 

O canal de crédito, pode ser representado pelos empréstimos bancários, e seu 

funcionamento, caso queira atingir de forma restritiva a inflação, ocorre da seguinte 

forma: com um aumento da taxa de juros, e a retração no volume de reservas na economia, 

o Banco Central limita os empréstimos efetuados pelos bancos comerciais. Conclui-se 

que o canal de crédito é um incentivador no âmbito dos investimentos e, somado a isso, 

pode ser considerado essencial para o consumo das pessoas. Barboza (2015) fala da 

obstrução deste canal decorrente do alto nível de incerteza na economiza brasileira no 

passado, dos impostos incidentes sobre a intermediação financeira e, devido às altas 

alíquotas dos depósitos compulsórios. Logo, pode-se explicar essa obstrução através da 

segmentação no mercado de crédito. Este último divide-se em dois: crédito livre e crédito 

direcionado. Via a diferença entre ambos, percebe-se a defasagem neste canal de 

transmissão. Estas diferenças se referem ao preço dos dois segmentos, no qual o preço do 

crédito direcionado não se altera com alterações na taxa básica de juros, logo a maioria 

do crédito no Brasil independe da política monetária. Outra questão envolve o fato do 

preço do crédito direcionado é tipicamente inferior à taxa Selic, com isso, sem o crédito 

direcionado, a taxa do BCB afetaria com muito mais força a demanda agregada privada 

doméstica e, consequentemente, a taxa de inflação: 

 i   i’s operações de crédito    C   I   Y   π 

 O segundo segmento do mercado de crédito se baseia no crédito livre. Sendo este 

o único responsável da transmissão da política realizada pelo Banco Central do Brasil. 

Todavia, este segmento é pouco expressivo para a política monetária, podendo ser 



 

31 

 

explicado por duas razões, sendo elas: um passado baseado numa inflação muito elevada 

fez com que o sistema bancário cobrasse taxas de juros bastante altas, reduzindo a oferta 

de crédito na economia; e anos com desequilíbrios fiscais forneceram aos bancos um 

destino muito bom e promissor para seus recursos, ou seja, um caminho alternativo para 

conceder crédito ao setor privado. No Brasil, este crédito livre ainda permanece num grau 

tipicamente baixo, destarte, os impulsos monetários do BCB alteram uma pequena 

parcela da demanda agregada. Assim sendo, os efeitos esperados deste canal de 

transmissão são de pouco expressão na economia brasileira: 

 

 i   i’s operações de crédito    C   I   Y  
                                                                    
                                                                                 Pouca expressividade nesta transmissão 

 

Figura 5 

Selic versus Liquidez, através do canal de crédito  

 

A figura 518 e a figura 619 somada aos dois esquemas anteriores servem para 

mostram a irregularidade existente no canal de crédito, no qual ao invés de haver um 

                                                           
18 As setas amarelas se referem ao movimento “correto” que deveria ocorrer com a política restritiva do 

Banco Central. As setas vermelhas representam o movimento errôneo que acontece no Brasil após uma 

tentativa de contrair a economia. 
19 O período utilizado nesta figura corresponde a janeiro de 2011 até dezembro de 2016, diferentemente do 

periocidade escolhida para esta pesquisa, devido a disponibilidade dos dados no site do Banco Central, 

principal meio de pesquisa deste projeto. 

Fonte: Elaboração própria. 
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desestimulo a oferta de crédito, uma elevação na Selic pode vir a acarretar um aumento 

na oferta de crédito. 

Figura 6 

Taxa Selic versus Crédito para consumo 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB e Ipeadata. 

 

 Os problemas referentes à economia brasileira, expostas nesta pesquisa, envolvem 

a taxa básica de juros – a taxa de curtíssimo prazo é mais elevada do que a taxa de longo 

prazo – e seus meios de transmissão para que atinjam os efeitos desejados pelo BCB. 

Estas atrofias culminam numa política monetária fraca e com eficiência limitada. Nakano 

(2005) busca entender a relação anômala entre os impulsos monetários e a demanda 

agregada. Isto é, o autor explica que ao tentar contrair a última, o BCB recorre a um 

aumento expressivo na taxa de juros, fazendo com que os bancos se vêm obrigados a 

racionar o crédito, pois o risco de inadimplência tende a elevar-se. Deste modo, percebe-

se a defasagem existente neste canal de crédito. Pois, ao elevar a taxa de juros, os 

possuidores de títulos do Tesouro se vêm mais ricos, recebendo maior fluxo de pagamento 

de juros, estimulando a demanda. Este mesmo processo explica o que ocorre com os 

bancos, pois estes são grandes detentores de títulos públicos em Selic e, deste modo, 

podem conceder mais crédito e empréstimo. Isto é, o BCB deve elevar a sua taxa de juros 
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a um nível muito crítico para que os bancos racionem o crédito e, assim a demanda seja 

contraída.20 

 

Figura 7 

Taxa Selic versus Liquidez (M1) 

 

 A figura 7 sintetiza tudo exposto até o momento neste capítulo: as deficiências 

decorrentes do atrelamento entre os mercados da dívida e o mercado monetário. 

Deficiência que se refere ao fato de um aumento na taxa Selic gerar um aumento na 

liquidez. Logo, a economia nacional detém uma dificuldade significativa em controlar a 

                                                           
20 É do conhecimento público que ao adotar a taxa Selic e a LFT como instrumentos de política, o Banco 

Central obrigou todo o sistema bancário e o mercado de capitais a adotar a chamada "cultura DI", isto é, 

quase todos os ativos financeiros atrelados à taxa Selic, pagas nas operações Overnight. Assim, quando o 

Banco Central eleva a taxa de juros o valor dos ativos financeiros não se altera, pois, seu valor é dado pela 

capitalização da taxa diária DI até a data, e com isso o Banco Central não elimina também de todo o sistema 

bancário o risco de juros. Com isso, um dos principais canais de transmissão da política monetária fica sem 

eficácia. Se a taxa básica de juros do Banco Central fosse pré-fixada, como no resto do mundo, uma 

elevação na taxa implicaria em redução do valor dos ativos financeiros e é por aí que política monetária 

atua, obrigando os bancos a contraírem o volume de crédito. (NAKANO, 2016, p. 2) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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inflação, e recorrente a isto, uma dificuldade em obter crescimento econômico simultâneo 

ao controle da dívida mobiliária federal. A credibilidade na condução da política 

monetária é uma variável importantíssima para que se obtenham os efeitos desejados. Isto 

é, para que a política exercida pelo Banco Central possa ser eficiente a credibilidade na 

mesma é essencial, pois esta variável é capaz de contribuir no controle da inflação como, 

também, na redução na dívida pública. No Brasil, a credibilidade ganha ainda mais 

importância pois o regime adotado no país para o controle de inflação é o regime de metas 

de inflação (RMI). A figura 8 serve para mostrar como a indexação de títulos do Tesouro 

à taxa básica de juros pode gerar fraqueza na política monetária, e com isso, um 

crescimento econômico muito abaixo do esperado.  

Figura 8 

Dívida Mobiliária Federal (DMF) versus Produto Interno Bruto (PIB) 

  

Para que o regime de metas de inflação obtenha êxito é necessária que o anúncio 

da meta esteja andando lado a lado com o compromisso firme do BCB em alcançá-la. 

Desta maneira, a confiança dos agentes econômicos na condução da política monetária 

crescerá, logo o governo tem mais controle sobre a inflação. A falta dessa confiança gera 

uma pressão para a taxa de juros aumentar. Isto ocorre, pois, a taxa de juros é o principal 

meio do Banco Central para realizar a convergência entre a expectativa da taxa de inflação 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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futura e a meta anunciada. Porém, no Brasil, a taxa básica de juros é o principal indexador 

da dívida pública, o que ocasiona implicações diretas nas políticas fiscais. 

Evidentemente, por trás desta desconfiança está a questão fiscal, a trajetória de 

crescimento explosivo da dívida pública. Com o ajuste fiscal anunciado tendo 

como meta um superávit de 0,5% do PIB e como as reformas institucionais não 

passam ainda de promessa num quadro político caótico e conturbado, alguns 

analistas do setor financeiro já projetam para 2019 uma dívida pública em 

relação ao PIB superior a 90% [...]. É óbvio que neste quadro a percepção de 

risco aumenta e o mercado exige um prêmio maior, puxando a curva de juros 

para cima, aumentando a inflação implícita. (NAKANO, 2016, p. 1). 

E para neutralizar esta desconfiança, o governo deve demonstrar maior empenho 

para combater o crescimento da dívida pública, mostrando e fazendo medidas legais que 

reduzem de fato a dinâmica de crescimento automático das despesas públicas acima do 

crescimento do PIB. 

Figura 9 

Dívida pública e seus indexadores 

 

Como observado nos gráficos acima, no Brasil grande parte da dívida pública está 

indexada à taxa de juros Over/Selic e como decorrência a este fator, não exibe efeito 

riqueza. Este último mensura como a variação da riqueza privada induzida pela política 

monetária altera o comportamento da demanda agregada. E no Brasil, o efeito riqueza 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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responde por metade dos impactos da política monetária e que a dívida indexada, de fato, 

não transmite a política monetária da forma desejada. Outra questão tão importante 

quanto a fraqueza da política monetária é o impacto que essa ineficácia produz em outras 

variáveis macroeconômicas, tais como: a inflação, a demanda agregada e, como visto, a 

própria dívida pública.  

A dívida pública está diretamente relacionada com a política monetária no Brasil, 

devido ao fato do Banco Central utilizar a taxa de juros como instrumento para controlar 

a inflação, e como parte da dívida é indexada à Selic existe esta reciprocidade entre a 

condução da política do BCB e o gerenciamento da dívida mobiliária federal.  Logo, 

quanto mais obstruídos estiverem os canais responsáveis por transmitir a política 

monetária, maior será a necessidade de elevar a taxa de juros para manter a inflação de 

acordo com a meta.  

Figura 10 

Relação entre Selic e Inflação versus PIB 

 

Para tentar alcançar a meta estabelecida pelo governo, a política monetária deve 

ser cada vez mais potente, pois observa-se uma certa rigidez da inflação em relação ao 

impacto que a taxa Selic exerce sobre a mesma. Isto é, com um aumento dos gastos 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB. 
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públicos o componente inercial da inflação amplia, gerando cada vez mais rigidez da 

inflação, obrigando ainda mais elevar a taxa básica de juros.   

  

5. CONCLUSÕES 

 

Após a leitura de tais autores citados nesse projeto e, também, após a análise do 

comportamento dos títulos pós-fixados que sofrem correção diária pela taxa diária Selic 

durante o período de janeiro de 2013 a junho de 2016, conclui-se que, realmente, um 

aumento na taxa básica de juros faça com que aumente também a liquidez na economia 

brasileira. Além dessa anomalia referente ao aumento de liquidez, pôde-se verificar 

através dos dados expostos acima, a ineficácia da política monetária.  

O Banco Central possui essa dificuldade em exercer suas políticas e obter os 

resultados esperados com as medidas tomadas, pois vimos que parte significativa da 

dívida pública está indexada ao principal instrumento que a autoridade monetária utiliza 

para controlar a inflação. Isto é, existem títulos do Tesouro Nacional, as Letras 

Financeiras do Tesouro (LFTs) que foi utilizada para esta pesquisa, que são indexados à 

taxa Selic, e com isso, causam uma certa defasagem na transmissão da política monetária. 

Esta presença anômala dos títulos do Tesouro no mercado de moedas inibe o efeito 

riqueza que, por sua vez, é um importante meio de transmissão da política monetária, pois 

este efeito se refere a mudança de comportamento dos consumidores e investidores 

sempre que houver um aumento ou redução da taxa de juros usada pelo BCB, isto é, o 

efeito riqueza condiz com o impacto que alterações na Selic causam na riqueza dos 

agentes.  

Vimos que as obstruções encontradas nos mecanismos de transmissão da política 

do BCB, tanto no canal do preço dos ativos quanto no canal de crédito, decorrem das 

seguintes características na economia brasileira, sendo elas, respectivamente: a elevada 

participação das Letras Financeiras do Tesouro na composição da dívida pública; 

segmentação do mercado de crédito brasileiro, com alta participação do crédito 

direcionado e a baixa penetração do crédito livre na determinação da renda. Percebemos 

que o efeito riqueza sendo inibido, as mudanças esperadas pelos impulsos tomados pelo 

Banco Central do Brasil não ocorrem de maneira clara, podendo ser o inverso no qual se 
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criou a expectativa. Pois, as elevações da taxa de juros irão atuar somente no sentido da 

valorização dos ativos, visto que as LFTs possuem duração zero. Ou seja, conclui-se que 

a economia brasileira apresenta uma infinidade de características peculiares que 

modificam a maneira na qual a política monetária se manifesta no Brasil.  

A primeira característica referente ao canal do preço dos ativos, no qual o Tesouro 

possui um título com atributos peculiares, isto é, as LFTs são títulos pós-fixados e sem 

risco da taxa de juros, sendo assim possuem duração zero. Como visto, os títulos 

prefixados têm seus preços reduzidos conforme a Selic aumenta, tornando os detentores 

de tais títulos mais pobres. Porém, com as LFTs este funcionamento é defasado, isto é, 

com uma elevação na Selic, os rendimentos das Letras Financeiras aumenta numa mesma 

proporção. Culminando o impacto sobre o preço do título e sobre a riqueza do possuidor. 

Destarte, apenas parte da dívida pública transmite os impulsos monetários do BCB. Além 

disso, foi visto que os bancos comerciais fazem aplicações de seus ativos também nestas 

Letras Financeiras do Tesouro, então temos que parcela dos ativos bancários possui 

imunidade às modificações da taxa básica de juros. Logo, conclui-se que na ausência das 

LFTs, o canal do preço dos ativos teria sua magnitude elevada e, dessa forma, 

transmitiriam os efeitos da melhor maneira possível. 

A segunda característica está ligada ao canal de crédito que, no Brasil, está 

segmentado em dois. Após a análise feita nesta pesquisa, viu-se que o mercado de crédito 

está dividido em duas partes: crédito direcionado, no qual tem seu preço inferior à taxa 

Selic e que não sofre modificações com mudanças na taxa básica de juros, o que implica 

que quanto maior for a participação do crédito direcionado no mercado de crédito, menor 

será a potência da política monetária para afetar a demanda agregada e a inflação; e o 

crédito livre, no qual é o único responsável por transmitir os efeitos da política do BCB, 

porém este canal é pouco representativo na determinação da demanda agregada. Essa 

baixa representação se deve ao fato de o grau de aprofundamento do crédito no Brasil 

continua em níveis tipicamente baixos. Nesse contexto, os impactos das alterações da taxa 

de juros devem mobilizar apenas uma pequena parcela da demanda agregada. Desta 

forma, a expectativa em relação aos efeitos produzidos através deste canal é que sejam de 

pouca expressividade. 

E, por final, como consequência para a economia nacional, estas anomalias nos 

canais de transmissão trazem o baixo crescimento econômico, no qual é menos expressivo 
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que o crescimento da dívida pública, trazendo complicações para a economia brasileira. 

Pois, quanto maior for a obstrução nos canais de transmissão, maior será a rigidez da 

inflação em relação a Selic, fazendo com que o Banco Central do Brasil sempre opere em 

níveis bastantes elevados para que possam alcançar seus objetivos de controlar a demanda 

agregada através da liquidez e, consequentemente, manter a inflação em termos normais.   
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