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RESUMO 
 
A década de 1990 foi marcada por uma instabilidade econômica intensa no Brasil. 
Com a implantação do Plano Real, a taxa de câmbio tornou-se o preço-âncora e a 
taxa de juros foi usada para proporcionar a entrada de capitais externos de curto 
prazo, tendo em vista o equilíbrio do balanço de pagamentos. Para buscar 
estabilidade, em 1999 o Brasil adotou o regime monetário de metas de inflação. 
Diante disso, este trabalho objetiva analisar a eficiência dessa política monetária. A 
hipótese testada é a que a taxa básica de juros não deve ser usada como o único 
instrumento monetário para se manter estável a inflação, pois isso acarretaria em um 
limitado crescimento econômico. Com isso, observou-se que o RMI conseguiu 
alcançar seus objetivos ao estabilizar a inflação, mesmo diante de um crescimento 
do país modesto, levando-se em conta que o Brasil possui condições de imprimir 
maior crescimento. Porém, para que o país imprima crescimento ainda maior, o 
controle da política econômica poderia ser mais eficiente, com a fixação de taxas de 
juros menores. 
 

 
ABSTRACT 

 
The 1990s were marked by intense economic instability in Brazil. With the 
implementation of the Real Plan, the exchange rate became the anchor price and the 
interest rate was used to provide the inflow of short-term external capital, in view of 
balance of payments equilibrium. In order to seek stability, in 1999 Brazil adopted the 
monetary regime of inflation targets. Therefore, this paper aims to analyze the 
efficiency of this monetary policy. The hypothesis tested is that the basic interest rate 
should not be used as the only monetary instrument to keep inflation stable, as this 
would lead to limited economic growth. With this, it was observed that the RMI 
managed to achieve its objectives by stabilizing inflation, even in the face of modest 
country growth, taking into account that Brazil has the conditions to increase growth. 
But for the country to print even larger growth, economic policy control could be more 
efficient by setting lower interest rates. 
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INTRODUÇÃO 
 

A política econômica do Brasil no decorrer da década de 80, é marcada por 
tentativas de controle da inflação que não surtiram o efeito esperado ou que 
findaram piorando a situação do país. Essa realidade esteve por muitas vezes ligada 
à credibilidade da política econômica adotada, o que implica que medidas que foram 
adotadas para melhorar a situação acabaram contribuindo para intensificar ainda 
mais o problema inflacionário do Brasil. 

 
Nas décadas de 1980 e 1990, o país passava por uma instabilidade 

econômica e uma crise monetária e cambial que afetou diretamente os diversos 
setores da sociedade. Tratou-se de mais um período instável, no qual os planos de 
estabilização não surtiram os efeitos necessários e resultaram na perda da 
credibilidade e consequente diminuição dos investimentos. A economia não crescia 
e a situação refletia diretamente tanto no bolso do brasileiro, como nas empresas 
que perderam o poder de investimento.  

 
Com a implantação do Plano Real, em 1994, a instabilidade parecia ter 

acabado. A inflação foi reduzida com a criação de uma unidade real de valor (URV), 
que ficou em circulação durante quatro meses até ser introduzida uma nova moeda, 
o Real. A implantação da nova moeda representou àquela altura um alívio e a 
esperança de que a economia brasileira poderia voltar a crescer principalmente por 
meio do controle efetivo da inflação.  

 
Ao final da década, em 1999, o Real sofreu uma forte desvalorização e a 

política de bandas cambiais não pode mais seguir. Àquela altura, adotou-se a 
política de Regime de Metas de Inflação (RMI), até então uma espécie de alternativa 
inovadora para os padrões brasileiros, porém, com base em soluções implantada em 
países desenvolvidos, entre os quais a Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, 
Finlândia, Suécia, Austrália, por exemplo.  A partir de então, a taxa de juros passou 
a ser o principal instrumento de condução da política monetária. 
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Nesse cenário, este estudo justifica-se tendo em vista a necessidade de se 
compreender a lógica do RMI para os padrões brasileiros econômicos e políticos, 
bem como os efeitos que surtiu a referida medida. Para tanto, ingada-se: o 
mecanismo do RMI, conforme o seu desenho no Brasil, é adequado? 

 
Para buscar responder ao questionamento, este estudo tem como objetivo 

geral analisar a eficácia do RMI no Brasil, observando se as principais ações no 
campo da política monetária efetuadas pelo Banco Central são eficientes do ponto 
de vista do controle inflacionário.  

 
O presente trabalho está dividido em três capítulos, além da introdução. A 

primeira é composta por uma revisão bibliográfica, com destaque ao RMI, as 
principais características de funcionamento, como instrumento, bandas, além dos 
fundamentos teóricos. Na segunda seção aborda-se ainda as características do 
RMI, as críticas à sua implantação no Brasil, as críticas teóricas e os mecanismos de 
transmissão, câmbio e inflação. Finalmente, na terceira seção apresenta-se os 
relativos à economia, finanças e metas inflacionárias do Brasil nos últimos anos, 
tendo como finalidade identificar se o país manteve o controle inflacionário. 
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1 O REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO (RMI) 
 

A economia brasileira passou por momentos instáveis na década de 1990. 
Como consequência desse processo, houve a inflação, momento de instabilidade e 
insegurança econômica. Com a implementação do Plano Real, a tentativa era conter 
essa estabilidade e oferecer maior segurança ao mercado financeiro. Dentro desse 
processo, o Plano optou pelo mesmo método dos programas de estabilização 
realizados por outros países da América Latina, que em um ambiente de abertura 
econômica e de reformas liberalizantes, a taxa de câmbio tornou-se o preço-âncora 
e a taxa de juros foi usada para proporcionar a entrada de capitais externos de curto 
prazo, tendo em vista o equilíbrio do balanço de pagamentos.  

 
Até a instalação do Plano Real, a política cambial brasileira era pautada por 

constantes desvalorizações cambiais, que buscavam eliminar os efeitos da inflação 
sobre a taxa de câmbio real. A procura era manter a competitividade dos setores 
produtivos nacionais. Em contrapartida, se tornava uma fonte de aumento da 
inflação. Com o Plano Real o objetivo da taxa de câmbio foi alterado, pois foi 
estabelecida uma âncora nominal por meio de uma nova política cambial. 
 

Dado que a intensidade do fluxo de capitais era maior que o volume essencial 
para o equilíbrio do balanço de pagamentos, o acúmulo de reservas internacionais 
ajudou a apreciar a taxa de câmbio no princípio do Plano Real, contribuindo para o 
agravamento dos déficits na balança comercial. De 1995 a 1998, o Brasil sofreu com 
rotineiros ataques especulativos ao Real. Devido aos déficits em conta corrente e à 
dependência de capitais externos de curto prazo, o país teve que lidar com o cenário 
de fragilidade externa, em um momento de crise no México, no Sudeste Asiático e 
na Rússia. O resultado foi a contração das reservas cambiais e a necessidade das 
autoridades monetárias aumentarem ainda mais a taxa de juros com a intenção de 
atrair capital. Porém, a política monetária da época não foi capaz de prosseguir com 
a estrutura política de estabilização implementada com o Plano Real, e passou a 
adotar o regime de câmbio flutuante, resultando em uma desvalorização significativa 
da taxa de câmbio e ocasionando em um repasse das variações cambiais para os 
preços domésticos, criando altas pressões inflacionárias. (ARESTIS, et al  2009). 
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Em meio à crise, decidiu-se adotar no país o Regime de Metas para a Inflação 
(RMI), cujo objetivo principal foi manter a inflação em níveis baixos e estáveis. O 
RMI foi adotado em 1° de julho de 1999 por meio do Decreto Presidencial n° 3.088, 
de 21 de junho de 1999, e, entre outros, tinha como pontos principais a fixação das 
metas para a inflação com base em variações anuais de um índice de preços 
conhecido; outorgar ao Conselho Monetário Nacional (CMN) o dever de 
determinação das metas para a inflação e determinar ao Banco Central a tarefa de 
fazer com que as metas estabelecidas fossem cumpridas. A meta, no entanto, é 
considerada cumprida quando a inflação acumulada no ano, medida pelo índice de 
preços escolhido pelo CMN, se encontrar dentro da faixa de tolerância 
preestabelecida. A respeito desse índice, atualmente tem-se como parâmetro o 
Índice de Preço ao Consumidor (IPCA). 
1.1 Principais características de funcionamento do RMI 
 

Para se entender como se constitui o sistema de RMI, faz-se necessário 
entender seus elementos fundamentais. Na visão de Mishkin (2000, apud, 
DELGALLO, 2006) esses elementos são: anúncio público de uma meta para o nível 
de inflação futura; comprometimento institucional com a estabilidade de preços e a 
subordinação dos demais objetivos da política monetária; utilização de outras 
variáveis que não os agregados monetários ou a taxa de câmbio como instrumentos 
de política; aumento da transparência da política monetária através da comunicação 
com o público e com os mercados sobre o planejamento, os objetivos e as decisões 
das autoridades monetárias e o aumento da responsabilidade do Banco Central por 
atingir seus objetivos em relação à inflação. 

 
O sistema de metas inflacionárias é caracterizado pelo anúncio público e 

oficial de uma meta quantitativa para a taxa de inflação ou intervalo correspondente, 
a ser cumprida em determinado espaço temporal. Além disso, esse sistema revela o 
reconhecimento de que inflação baixa e estável é o objetivo prioritário de longo 
prazo da política monetária.  Moreira e Jorge (2009, p. 63) explicam que para atingir 
esse objetivo, o Banco Central, por meio de operações de mercado aberto e pela 
manipulação da taxa de juros de curto prazo, busca atender àquela meta de 
inflação, no médio ou no longo prazo, dependendo do desenho do sistema em que 
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atua. Nesse sentido, há compromisso com uma âncora nominal, qual seja, a meta 
inflacionária. 

 
De acordo com os estudos de Lanzana e Lopes (2009, p. 25), nesse sistema, 

o governo controla a política monetária, como os juros e os agregados monetários, a 
partir de metas preestabelecidas para o crescimento dos preços. Se a meta 
perseguida estiver sendo distanciada, pode-se esperar aperto monetário e 
consequente elevação de taxas de juros. 
 

Araújo (2013) mostra que a determinação da meta de inflação requer dois 
caminhos relevantes, a escolha de uma meta numérica (ponto preciso) ou uma 
banda de variação, vinculado ao horizonte de tempo em que se tem a expectativa de 
alcançar a meta. A definição de banda de variação, ao invés de um ponto específico 
e de um maior horizonte temporal, proporciona uma melhor flexibilidade à política 
monetária para a estabilidade do produto, como para acomodar os movimentos da 
taxa de câmbio. 

 
A meta pontual é mais bem assimilada pelo público, contudo a utilização de 
bandas mesmo com uma meta pontual estabelecida proporciona uma 
flexibilidade, o intervalo de confiança definido para a banda da inflação não 
pode ser muito grande, não botando em risco a credibilidade do Banco 
Central em manter a inflação baixa, ou seja, há um trade-off entre 
flexibilidade e credibilidade. É interessante o estabelecimento de bandas em 
torno de uma meta pontual, pois a flexibilidade acarreta em uma vantagem 
no amortecimento de choques que podem impactar na inflação, 
promovendo uma estabilidade no crescimento natural do produto. 
(CARVALHO, et al., 2006, p. 141)  

A implementação das metas de inflação requer a definição de uma meta 
pontual ou faixa/banda, juntamente ao período de tempo em que a meta deve ser 
realizada. É fundamental atentar que o horizonte da meta (espaço de tempo em que 
o Banco Central deve alcançar a meta) tem que ser superior ao horizonte de 
controle (tempo em que a política monetária deve acometer a variável da meta). “É 
claro que escolher uma faixa em vez de um ponto para as metas de inflação 
proporciona uma maior flexibilidade não só para a estabilidade do produto, mas 
também para acomodar grandes movimentos na taxa de câmbio nominal”, destacam 
Arestis et al 2009, p. 05). 
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Ressalte-se que o Banco Central pode escolher definir uma meta pontual ou 
um intervalo. Ocorre que ao optar por um intervalo, a instituição estará diante de um 
conflito entre as escolas com relação à amplitude da banda estabelecida. Isso 
porque uma banda mais estreita transmite ao público uma mensagem de 
comprometimento com a meta, mais do que a escolha por uma banda mais larga, o 
que remete à questão da credibilidade das intenções da instituição junto à 
sociedade. 

 
Se o uso do núcleo de inflação tem a vantagem de expurgar da inflação 

choques temporários e tornar mais exequível para o Banco Central atingir a meta de 
inflação estabelecida, sua adoção pode eventualmente gerar perda de credibilidade 
em função de ser uma medida de difícil entendimento por parte da população, já que 
embora a inflação possa estar existindo e, portanto, estar sendo sentida pelos 
agentes econômicos, o Banco Central poderá declarar o seu sucesso no alcance da 
meta. (CARVALHO, et al, 2006, p. 141) 

 
Arestis et al (2009) dizem que um dos elementos eminentes para o modo 

operacional do RMI é ter a política monetária como principal instrumento da política 
macroeconômica, por ser mais flexível em alcançar a estabilidade de preços, não 
interferindo na atividade econômica e também não afetando variáveis como níveis 
de emprego e produto a longo prazo. A política fiscal não é vista com um 
instrumento macroeconômico eficiente.   Nesse cenário, pode-se dizer que a política 
monetária possui instrumentos mais simples de serem utilizados e também é 
alterada com muito mais facilidade, quando comparada a política fiscal. 

 
 A definição de um horizonte da meta mais curto, como um ano, por exemplo, 
pode demonstrar um comprometimento mais rígido para manter a estabilidade de 
preços, sendo mais bem compreendido pelo público e gerando maior credibilidade. 
Contudo, um horizonte mais longo, como dois anos, por exemplo, acomodaria mais 
facilmente os choques e os efeitos negativos da política de estabilidade de preços, 
que poderia afetar o produto e emprego. Pode-se dizer, que a definição do horizonte 
da meta evidencia um trade-off entre credibilidade e flexibilidade. (CARVALHO, et al, 
2006) 
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A estratégia central para convergir à inflação para a meta fixada é a taxa de 
juros de curto prazo. A regra de Taylor, segundo a experiência de alguns países, 
poderia explicar a taxa de juros assumida. (CARVALHO, et al, 2006). A referida 
regra é empregada na operacionalização da política monetária e depende de duas 
variáveis exógenas ao modelo: a meta de inflação e o PIB potencial. A relação 
destas variáveis pode ser mais bem visualizada da seguinte forma: 
 
it = πt + r* + a (πt – π*) + β    y efetivo  – y potencial    
             y potencial 

 
onde: 
it = taxa básica de juros nominais; 
r* = taxa real de juros de equilíbrio; 
π = taxa média da inflação dos últimos quatro trimestres (deflator do PIB); 
π* = meta da taxa de inflação; e 
  
 
 
    y efetivo  – y potencial      = hiato do produto em termos percentuais 
  y potencial               
 

Observando a regra de Taylor (1993 aput Lopes et al, 2012, p. 04) em sua 
versão tradicional, conforme a equação (1), vê-se que a taxa de juros reage ao 
desvio da inflação (π) em relação à meta (π*) e ao desvio do produto efetivo (y 
efetivo) em relação ao produto potencial (y potencial). Em outras palavras, implica 
uma elevação (redução) da taxa de juros quando a inflação se encontra acima 
(abaixo) da meta e, de forma análoga, indica que no caso de diferença positiva 
(negativa) entre o crescimento do PIB e do que se considera o seu potencial deve 
haver um aumento (declínio) na taxa de juros, de forma a inibir o crescimento da 
demanda, para que ele se ajuste à capacidade plena da economia ou ao nível de 
pleno emprego dos fatores de produção”. (Taylor, 1993). 

 
Araújo (2013) descreve o conceito simplificado da regra, concluindo que a 

taxa de juros presente é conciliável com o nível de inflação estimada, trazendo em 
relevância a taxa de inflação presente, a taxa de juros real de equilíbrio, o hiato entre 
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a taxa e a meta de inflação e o hiato de produto (desvio do produto real em relação 
ao produto potencial). 
 
 Para que haja um maior entendimento do RMI é necessário que a política 
monetária ocorra de forma simplificada e transparente, possibilitando um maior 
entendimento do público, amenizando a incerteza sobre a atuação da inflação e 
aumentando a credibilidade do Banco Central. Mas dependendo do regime de metas 
estabelecido, poderia ser adotada uma política monetária mais flexível, esta 
flexibilidade não pode afetar a credibilidade. Sendo assim, regime de metas de 
inflação poderia não ser uma regra de política rígida, mas uma estrutura para a 
política monetária em que uma discricionariedade limitada poderia ser exercida. 
(CARVALHO et al,  2006, p. 140). Ainda assim para a adoção do regime, é preciso 
que as autoridades econômicas do país definam os aspectos operacionais de 
acordo com as características e restrições de cada país. E é a respeito dessas 
características, bem como do funcionamento do RMI que se aborda no tópico 
seguinte. 
 

A implementação da política monetária baseada, explícita ou implicitamente, 
no sistema de metas de inflação traz mais complexidade para o processo decisório 
da autoridade monetária. Arestis et al (2009) determinaram elementos eminentes 
para o modo operacional do regime de metas de inflação. Um deles é a estabilidade 
de preços como ponto principal sendo obtido a partir de três objetivos, a 
credibilidade sinalizando confiança para os agentes; a flexibilidade evitando choques 
não antecipados; e a legitimidade contando com suporte público e parlamentar. (Ibid, 
(2009) 
 
 Outro elemento é a existência de mecanismo de abertura, transparência e 
responsabilidade. A abertura e transparência melhoram a credibilidade, e podem ser 
obtidas através de relatórios publicados pelo Banco Central indicando a trajetória da 
inflação, produção e variáveis macroeconômicas, além de uma avaliação das 
condições econômicas. A responsabilidade condiz, que caso a meta não seja 
alcançada o Banco Central deve publicar relatórios, explicando os motivos pelo não 
cumprimento da meta e as medidas que serão implementadas para voltar ao centro 
da meta. (Ibid, et al (2009) 
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Por fim, a relação entre a política monetária nos países emergentes e a taxa 
de câmbio, onde o Banco Central deve manter a taxa de câmbio estável não 
deixando ser muito volátil. A taxa de juros não é somente responsável em manter a 
inflação controlada, também exerce a função de reduzir a volatilidade cambial. 
Excesso de oscilações na taxa de juros tem a capacidade de gerar alterações 
significativas no produto mediante indução de variações repentinas na taxa de 
câmbio. O RMI conduz a estabilidade da moeda mediante sinalização de um 
transparente compromisso com a estabilidade de preços em um sistema de câmbio 
flutuante. Assim tende a reprimir mudanças na taxa de câmbio. (Ibid, et al (2009). 
Nesse cenários, pode-se dizer que a credibilidade da política econômica, permite 
aos agentes econômicos entenderem que flutuações na taxa de câmbio são 
decorrente de choques exógenos e não da própria política econômica. 

 
1.2 Fundamentos teóricos do RMI 
 

Um elemento importante do RMI são as expectativas racionais. Destacando a 
relevância da racionalidade para obter as previsões de mercado, sabendo que as 
expectativas têm participação na política monetária, é crucial saber como estas 
expectativas são formadas. “Racionalidade implica que os agentes econômicos 
compreendem completamente as forças subjacentes que direcionam a economia, 
com completo conhecimento do modelo econômico e de seus parâmetros”. 
(CARVALHO; MINELLA, 2009, p.182) 

 
A formação das expectativas racionais surge no modelo novo-clássico, 

Modenesi (2005) cita John Muth como precursor da adoção da hipótese de 
expectativas racionais nas quais determina que os agentes econômicos ao 
formarem suas expectativas utilizam toda informação do ambiente econômico, 
sendo considerados os acontecimentos passados e presentes para se formar uma 
expectativa dos prováveis acontecimentos futuros.  

  
As expectativas racionais determinam que os agentes maximizem sua 

satisfação, olhando para trás (back-ward-looking) e também para o futuro (forward-
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looking). Carvalho et al (2006) escreveu sobre as expectativas racionais e propõe 
que cada agente forma suas expectativas constituindo uma distribuição subjetiva de 
probabilidades da variável que desejam prever, sendo baseadas nas informações 
disponíveis. Considerando que as expectativas dos agentes são iguais, ou seja, 
homogêneas. As expectativas podem ser frustradas se nem todas as informações 
estiverem disponíveis, mas de acordo com que novas informações são 
disponibilizadas, os agentes racionais ajustam suas funções probabilidade, 
considerando que os agentes não cometem erros sistematicamente. Assim as 
expectativas são racionais quando os agentes maximizam todas as informações 
disponíveis das variáveis. 

 
Seguindo essa ótica, pode-se dizer que o RMI objetiva superar a instabilidade 

econômica, mas para isso é importante que haja o aumento da credibilidade do 
banco central e, por consequência, da própria política monetária. Para tanto, a 
credibilidade do banco central se torna peça fundamental para a condução da 
política monetária. Segundo os estudos de Blinder (1999), a credibilidade é 
importante, pois ajuda a manter a inflação baixa e diminui os custos da desinflação, 
em termos de produto real, uma vez que a necessidade de uma política monetária 
restritiva passa a ser menor. 

 
Seguindo o mesmo entendimento, Mendonça (2004) diz que para que se 

desenvolva a credibilidade é preciso, primeiro, que o responsável pela condução da 
política econômica conquiste reputação, para que os agentes acreditem que a 
política anunciada será realmente implementada e façam suas previsões com base 
nos anúncios do banco central. Sicsú (2002) é um dos autores que propõe um índice 
para mensurar a credibilidade do banco central e utiliza como critério para a perda 
de credibilidade o limite superior da meta de inflação anunciada pela instituição 
financeira. Há de se ressaltar que os valores para a meta de inflação e os intervalos 
de variação são os definidos pelo Conselho Monetário Nacional e divulgados pelo 
Banco Central do Brasil. 

 
É esperado que as expectativas de inflação sejam semelhantes à inflação 

realizada, sendo que os agentes econômicos podem não ter as informações 
completas. Modenesi (2005) destaca que “os agentes não cometem erros 



18 
 
sistematicamente ao formarem suas expectativas”, se por acaso acontecesse erros 
sistemáticos, os agentes racionais iriam reformular suas expectativas. 

 
Para que essa política monetária do RMI funcione e o país tenha estabilidade 

de preços, objetivo principal desse tipo de política econômica, é preciso impor 
condições. Tais condições, de acordo com dados do Banco Central do Brasil (2016), 
envolvem autonomia operacional da instituição para que possa gerir a política 
monetária no sentido do cumprimento das metas estabelecidas. “Além disso, é 
necessário que a situação fiscal esteja sob controle e que o Sistema Financeiro 
Nacional esteja estável, de modo a não comprometer a perseguição da meta de 
inflação”, diz o Banco Central (2016, p. 6). 

 
Porém, na prática, o que significa a autonomia do Banco Central? Duran 

(2013, p. 52-53) explica que a independência na condução da política monetária 
pode implicar a discricionariedade da definição de instrumentos para a gestão da 
moeda ou a discricionariedade de meios e fins da política monetária. No primeiro 
caso, segundo a autora supracitada, a autoridade monetária escolhe os 
instrumentos por meio dos quais irá atingir os objetivos estabelecidos no plano 
político, e define suas metas operacionais sem interferência do governo.  

 
Arestis et al (2009) dizem que um dos elementos eminentes para o modo 

operacional do RMI é propor que a política monetária deva ser conduzida por um 
Banco Central independente, gerando maior credibilidade ao mercado financeiro, a 
política monetária não deve ser operacionalizada por políticos, pois estes somente 
veriam os ganhos no curto prazo como manter baixo o desemprego, gerando à 
longo prazo a alta da inflação. 

 
Há de se ressaltar que outra característica importante é o conhecimento do 

público dos objetivos dos formuladores de política monetária, aumentando a 
comunicação do Banco Central, e a terceira é a da prestação de contas do Banco 
Central, indicando o porquê o alcance ou não da meta. 

 
No entanto, dois elementos são relevantes para concretizar a autonomia 

operacional. O primeiro é o controle independente da taxa de juros de curto prazo ou 
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da taxa de câmbio, o segundo é a existência de proibição ou de limitações jurídicas 
para o financiamento do governo pelo Banco Central. Nesse caso, a instituição 
define metas para a política e escolhe os meios para atingi-la. 

 
A independência da autoridade monetária também pode ser de natureza 
política e relacionar-se com a autonomia de diretores e presidente do banco 
central em relação ao governo e ao setor privado. Haverá independência 
política se a instituição responsável pela gestão da moeda detiver 
incontestada autoridade para preencher seu mandato legal. (DURAN, 2013, 
p. 52)  

Como se vê, para que a política do RMI funcione, é preciso que haja real 
independência do Banco Central, que deve atuar sem amarras políticas ou 
empresariais. Além disso, é necessário que o sistema financeiro como um todo 
permaneça estável e controlado, caso contrário, os objetivos focados pela política do 
RMI tendem a não surtir o objetivo para o qual foi proposto.  

 
O RMI relaciona a restrita discricionariedade dos regimes intermediários com 

a prática transparente de conduzir a política monetária. O Banco Central combina 
suas medidas às previsões de inflação, o que demanda que exista credibilidade 
nessas projeções e a população esteja segura que suas medidas são 
fundamentadas em condições prescritas por um processo que, inicia-se pelas 
previsões, analisa as perspectivas do setor privado, e finaliza com decisões 
regulares sobre a taxa de juros básica. (SILVA; HENNING; GUTIERREZ, 2009) 

 
A política monetária, como se vê, não é algo de fácil compreensão. Pelo 

contrário, o seu entendimento envolve comprometimento para que a política 
monetária seja instituída e aplicada. Na visão de Barbosa (2015, p. 138), são cinco 
os principais mecanismos de transmissão da política monetária:  

(i) canal do crédito; 
(ii) canal do valor de ativos;  
(iii) canal do câmbio;  
(iv) canal das taxas de juros;  
(v) canal das expectativas inflacionárias. 
Nos tópicos seguintes, tem-se as descrições desses canais. 
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1.2.1 Canais de transmissão 
 
Canal de Crédito 
 

De acordo com os estudos de Barbosa (2015, p. 138), o canal do crédito 
transmite os impulsos da política monetária em direção à economia real via 
alterações no preço do crédito. Este movimento ocorre porque uma alteração na 
taxa de juros básica pode ser rapidamente transmitida às taxas de juros 
prevalecentes no mercado de crédito. Logo, com as taxas mais elevadas, as famílias 
resistem à contratação de dívidas, o que pode impactar negativamente no consumo 
agregado e as empresas tornam-se mais relutantes em iniciar novos projetos de 
investimento. 

 
No entendimento de Mendonça (2001, p. 69), esse canal pode ser 

compreendido por meio de outros dois canais de transmissão: o canal de 
empréstimos bancários e o canal de balanços. No primeiro caso, é assumido que os 
bancos comerciais desempenham papel especial no sistema financeiro devido à 
capacidade de restringirem crédito para alguns tomadores. Já o canal de balanços 
diz respeito às garantias que poderão ter na redução dos problemas de informação, 
de modo a atender ao impacto que as alterações da política monetária poderão ter 
sobre os balanços e as situações financeiras dos que solicitam empréstimos, ou 
seja, este canal diz respeito ao impacto dos choques monetários sobre a situação 
financeira das empresas endividadas. 
Canal do valor dos ativos 
 

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 sobre a riqueza financeira dos agentes. Ele ocorre porque o preço de um ativo 
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. (BARBOSA, 2015, p. 138). 
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Segundo os estudos de Mendonça (2001, p. 68), ao contrário da visão 
keynesiana, segundo a qual o efeito da política monetária sobre a economia 
concentra-se de forma exclusiva no preço de um ativo (a taxa de juros), 
monetaristas procuram analisar como a política monetária afeta o preço dos ativos 
relativos e a riqueza real.  

 
Canal de câmbio 
 

Segundo Barbosa (2015, p. 139), a taxa de câmbio mostra-se especialmente 
importante em economias mais abertas, com taxa de câmbio flutuante e livre 
movimentação de capitais, transmitindo os impulsos monetários adiante de duas 
maneiras distintas: via alterações nas exportações líquidas e via alterações nos 
preços dos bens comercializáveis internacionalmente. Há de se ressaltar que a taxa 
de câmbio é uma das influências principais sobre o nível de preços. 

 
No caso das alterações nas exportações líquidas, que significa exportações 

menos importações, afetam a inflação com o fato de que as exportações líquidas 
são positivas é porque o país tem um superávit comercial, no caso de negativas 
significa que ocorreu um déficit comercial. Quando o país registra superávit 
representa que obteve lucro e pode, com isso, investir no seu próprio sistema 
econômico. Em caso de déficit, representa prejuízo que deve ser coberto pelas 
reservas financeiras do país.  
 
Canal de taxas de juros 
 

Considerada por muitos a taxa mais importante, pois determina os juros dos 
demais produtos. Barbosa (205, p. 139) ressalta que a taxa de juros passa pela 
suposição de existência de uma estrutura a termo da taxa de juros (ou curva de 
rendimentos) bem definida. 

 
Em condições de normalidade, se existir na realidade uma relação definida, 

qualquer que seja sua causa, entre taxas de juros de diferentes maturidades, o 
Banco  Central terá o poder de alterar todo o complexo de taxas de juros da 
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economia através unicamente de uma alteração na taxa de curtíssimo prazo 
(intercepto da estrutura a termo). (BARBOZA, 2015, p. 139). 
 
Canal das expectativas inflacionárias 
 

As expectativas de inflação possuem papel importante na determinação da 
dinâmica inflacionária e costumam responder negativamente a alterações na taxa 
básica de juros. Com efeito, as expectativas de inflação atuam sobre o processo de 
formação de preços de três formas distintas: (i) diretamente, por intermédio de sua 
incorporação aos preços de produtos e serviços; (ii) via salários, pela sua 
incorporação aos salários nominais em negociação, que representam importante 
item de custo para as empresas; (iii) indiretamente, porque alteram a taxa real de 
juros. (BARBOZA, 2015, p. 139).  
 
Canal de empréstimo bancário 
 

Fonseca e Curado (2013) lembram que o canal de empréstimo bancário é 
fundamental para o controle da inflação, pois neste é processado as mudanças na 
taxa de juros básica e transmitido para economia, de modo que o mau desempenho 
deste canal pode afetar a manutenção da inflação ou comprometê-la totalmente, 
tornando mais dispendioso o controle da inflação por meio dos outros instrumentos 
tradicionais de política monetária. 
 

A teoria sobre o funcionamento do canal de empréstimos bancários sustenta 
que um aumento da taxa de juros básica, no caso brasileiro, a taxa Selic, provoca 
um aperto monetário, reduzindo os depósitos e a capacidade de empréstimo dos 
bancos. O resultado final desse processo é a ampliação da participação da carteira 
de títulos no total de suas operações ativas e a concomitante redução do total de 
empréstimos. No caso do regime de metas de inflação, essa contratação nos 
empréstimos ajuda no controle da inflação ao reduzir o nível de demanda agregada 
e, portanto, ao ampliar o gap entre produto potencial e o efetivo. (FONSECA; 
CURADO, 2013, pág. 113) 
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Como se vê, o autor chama a atenção para o canal de empréstimos 
bancários, pois este é meio pelo qual se injeta ânimo na economia, pois quando as 
pessoas têm crédito para contrair empréstimos, mais condições elas têm de gastá-
los, e isso só ocorre quando a taxa de juros é baixa. 

 
Manter uma política monetária complexa como essa com a credibilidade 

suficiente para não gerar instabilidade e incertezas na população é um desafio para 
os países que adotam esse tipo de política monetária, sobretudo para os 
subdesenvolvidos. Por isso, para Bernanke e Mishkin (2007), o RMI em caso de um 
severo choque de oferta na economia, proporciona ao governo uma ideia 
persuasória sobre o público que o choque inflacionário é pontual e transitório, assim 
não compromete a credibilidade do regime. Portanto, é preciso ressaltar que para a 
efetivação da instabilidade da política econômica, a população precisa estar ciente e 
manter-se conhecedora do tipo de iniciativa proposta pelo governo. 
 
1.3 Implementação e características do RMI no Brasil 
 

O RMI é adotado devido ao fracasso da política de âncora cambial e da 
emergência do sistema financeiro internacional baseado no mercado de títulos. 
Segundo os estudos de Arestis et al (2009), o RMI no decorrer dos anos de 1990 foi 
um rumo que diversos países, entre os quais o Chile, na América Latina, acabaram 
adotando como alternativa monetária, sendo referência para países latinos, isso 
porque, de acordo com um dos requisitos propostos pelo regime, as regras de 
rigidez monetária requerem uma taxa de câmbio flutuante, fundamental para 
equilibrar o setor externo. Sendo assim em 1999 o RMI foi adotado pelo México, 
Colômbia e Brasil e em 2002 pelo Peru.   

 
O Brasil passa, historicamente, por um processo de controle inflacionário. Em 

busca de controlar de forma mais efetiva a inflação, em 21 de junho de 1999, o 
então presidente Fernando Henrique Cardoso, publicou o decreto nº 3.088, 
determinando como condução da política monetária no Brasil o RMI, ocasionando 
mudanças institucionais, quais sejam: 
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- As metas são configuradas pelas oscilações do índice de preços de ampla 
divulgação em um período de um ano; 
- O Conselho Monetário Nacional (CMN), através da proposta do Ministro da 
Fazenda fixa as metas e os respectivos intervalos de tolerância; 
- É de responsabilidade do Banco Central do Brasil realizar as políticas adequadas 
para cumprir a meta fixada; 
- O CMN escolhe o índice de preços a ser adotado, de acordo com a proposta do 
Ministro de Estado da Fazenda; 
- A meta foi realizada quando a variação acumulada da inflação indicada anualmente 
pelo índice de preços localiza-se no intervalo de tolerância determinado; 
- Se a meta não for realizada, o Presidente do Banco Central do Brasil anuncia 
publicamente os motivos do descumprimento, através de carta aberta ao Ministro da 
Fazenda, contendo detalhadamente as causas do descumprimento, as soluções 
para garantir a volta da inflação aos limites definidos e o prazo esperado para gerar 
resultados; 
- Relatórios de inflação são divulgados trimestralmente pelo Banco Central do Brasil 
informando o desempenho do RMI, os efeitos das decisões tomadas da política 
monetária e a análise perspectiva da inflação. 
 

No RMI, a política monetária perseguiu em 1999 uma meta inflacionária para 
a variação do IPCA1 acumulado em doze meses encerrado em dezembro de cada 
ano, ou seja, com um horizonte de cumprimento de doze meses, definido sempre 
em junho do ano 

 
Ressalte-se que a análise com a indicação da tabela de metas da inflação 

com a indicação dos respectivos anos em que foi cumprida ou não a meta. No tópico 
seguinte aborda-se o resultado dessa política monetária. 
 
 
                                                           1 Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) é utilizado pelo Banco Central 
para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação, adotado a 
partir de julho de 1999. O IPCA, segundo o IBGE, abrange as famílias com rendimentos mensais 
compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de 
rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões. Logo abaixo tem-se um gráfico que 
demonstra a variação do IPCA de março de 1999 a março de 2016 
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2 CRÍTICAS AO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO (RMI) 
 

O RMI foi uma política de impacto no cenário econômico brasileiro. Muito 
embora tenha sido implementado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e em 
vigor até os dias atuais.  

 
Uma das principais críticas do RMI no Brasil diz respeito à eficiência da 

política monetária para atingir o seu objetivo, qual seja: manter a inflação dentro das 
metas preestabelecidas. Seguindo essa ótica, Modenesi (2005) aponta duas críticas 
à hipótese das expectativas racionais. Primeiro que não é lógico presumir que os 
agentes econômicos conseguem maximizar toda a informação disponível, pois, para 
tal fim, os agentes ficam sujeitos aos custos de obtenção e processamento da 
informação, correndo o risco desses custos serem bastantes altos, assim nem todos 
os agentes conseguem obter todas as informações importantes para a formação das 
expectativas. 

 
Outra crítica percorre o entendimento de Mendonça (2004, p.349 e 351) com 

relação à ousadia do Banco Central em definir as metas de inflação para dois anos, 
o que representa, na visão do autor, um risco para a própria sobrevivência desse 
tipo de âncora nominal. “Economias que são muito sensíveis a choques externos, tal 
como é a economia brasileira, e que, por conseguinte, são muito instáveis, não 
permitem um planejamento razoável para o comportamento futuro da inflação”, diz 
ele. 

 
Segundo é que há muitos modelos descrevendo o funcionamento da 

economia, e não existe um entendimento comum entre os economistas diante do 
verdadeiro funcionamento da economia. Desta forma, muito autores consideram que 
não é possível que os agentes sejam capazes de conhecer e se comportarem (na 
média) precisamente como a teoria econômica relevante.  

 
Seguindo essa ótica, de acordo com o entendimento de Barboza (2015, p. 

133), a elevada participação de preços administrados no IPCA, o índice de 
referência para a o regime de metas de inflação no país, que monta a cerca de 25% 
deste índice, reduz a eficácia da transmissão da política monetária à taxa de inflação 
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na economia brasileira. Preços administrados é o nome genérico que recebem os 
preços que são autorizados pelo governo (em quaisquer das suas três esferas) ou 
reajustados segundo regras contratuais fixas de indexação. Para Barbosa apud 
Sicsú e Oliveira (2003, p. 59), os preços autorizados são, por exemplo, o valor das 
tarifas de transporte de ônibus nos municípios, que depende de autorização dos 
prefeitos ou o valor das tarifas de transporte de ônibus intermunicipais que depende 
de autorização dos governadores. Já os preços administrados podem ser divididos 
em autorizados e indexados, onde na indexação com base no IGP é a mais comum 
das regras, ou seja, são preços indexados por contrato, entre os quais os preços da 
energia elétrica e da telefonia. 2003, p. 59) 

 
Outra crítica com relação ao RMI diz respeito à oscilação dos preços 

administrados. Só em 2015, por exemplo, o índice dos administrados subiu 18,08%, 
muito acima da inflação que foi de 10,67%. Com isso, ressalta-se que as teorias 
críticas ao RMI também destacam em seus debates, principalmente, que a 
delegação de poderes monetários aos bancos centrais foi realizada sem oposição e 
com debate restrito. Segundo Duran (2013, p. 65), isso ocorre porque o desenho de 
metas de inflação não é uma abordagem completamente transparente no que se 
refere à realização dos objetivos finais da política monetária. Embora tenha sido 
considerado comumente como uma “regra”, que facilita a política monetária de 
estabilização de preços, ele é, de fato, “pura discricionariedade”.  

 
Muito embora a autora efetive críticas ao modelo, ressalta a necessidade de 

reconhecer que esse desenho tem o mérito de indicar determinada meta de inflação 
pública, que serve como referência para avaliação do desempenho de bancos 
centrais. 

No tocante à política baseada em projeções inflacionárias futuras, esse 
modelo demanda julgamento e ponderação pela autoridade monetária, o 
que exige, em contrapartida, mais transparência na seleção de dados, na 
justificativa da escolha de fatos relevantes, sua interpretação e explicação 
de decisões. Adicionalmente, a atenção pública dirigida, em primeiro lugar, 
à política de estabilização de preços e a negligência à política de 
estabilidade financeira por bancos centrais podem ter sido a causa da crise 
econômica de 2008. (DURAN, 2013, p. 67)  

Como se percebe, mais do que o modus operandi da política monetária, 
interessa particularmente o discurso da sua importância. Seguindo essa ótica, no 
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entendimento de Duran (2013, p. 70), a transparência política refere-se à abertura e 
à comunicação quanto aos objetivos da gestão da moeda. Ela requer a presença de 
metas, formalmente expressas e quantificadas, assim como a existência de 
hierarquia entre elas. A transparência econômica, por sua vez, concerne à 
divulgação de informações de natureza macroeconômica e sua interpretação, ou 
seja, a revelação de dados e de modelos de análise, que compõem a decisão da 
autoridade monetária. Uma das principais correntes críticas ao RMI é o pensamento 
pós-keynesiano sobre o qual aborda-se no tópico seguinte. 

 
 
2.1 Críticas pós-keynesianas 
 

A corrente de pensamento pós-keynesiano é contrária à essência do RMI. De 
acordo com os estudos de Ferrari Filho (2003, p. 289), o projeto de Keynes na 
Teoria Geral consiste, basicamente, em, por um lado, negar o sistema econômico de 
mercado auto equilibrante e autorregulador e, por outro, apresentar mecanismos 
econômicos que evitem as flutuações e depressões econômicas. Ainda segundo o 
autor supracitado, para os pós-keynesianos o mundo real contextualiza sua teoria 
onde a moeda importa tanto no longo como no curto prazo, o futuro é incerto e 
imprevisível, os contratos são denominados em unidades monetárias e o 
desemprego é resultado normal da atividade econômica.  

 
Na visão de Moreira e Jorge (2009, p. 121), a teoria keynesiana apresenta, 

entre outros, cinco aspectos que a tornam revolucionária. Em primeiro, lugar, 
evidencia alguns aspectos decisivos para a formulação de um raciocínio lógico sobre 
a economia como um todo, uma vez que suas análises abordavam o nível geral de 
emprego, de preços, o Produto Nacional Bruto, a liquidez da moeda e outros 
aspectos. Além disso, ressaltou a importância da procura e da oferta agregada na 
economia, além da tese de equilíbrio de desemprego, à liquidez da moeda e a 
necessidade de intervenção do governo de forma indireta, por meio do incentivo ao 
consumo via diminuição dos impostos, no caso de insuficiência da demanda, ou 
aumentando o consumo próprio de bens e serviços. 
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As causas do processo inflacionário é uma discussão antiga. Nesse sentido, a 
teoria pós-kenesyana identifica sete tipos de inflação na economia: inflação de 
salários, inflação de lucros , inflação de rendimentos decrescentes, inflação 
importada, inflação oriunda de choque de oferta, inflação de impostos e inflação de 
demanda.  

 
Os pós-keynesianos argumentam que a maioria das causas de inflação está 

relacionada aos custos. "Qualquer inflação que ocorre em situação em que a 
economia está aquém do pleno emprego é um problema do lado da oferta”. (SICSÚ, 
2003). 

 
Então o método pós-keynesiano é o de busca das causas (identificação das 

pressões de origem) para construir uma agenda-positiva de controle da inflação. O 
método pós-keynesiano é minucioso; identifica a origem da inflação, busca-se 
desenhar políticas específicas que possam sufocar a pressão inflacionária sem 
atingir outros setores que estão tendo um comportamento compatível com a 
estabilidade de preços.  (SICSÚ, 2003, p.7)  

 
Como visto que os pós-keynesianos argumentam que a maioria das causas 

da inflação está ligada à oferta, ou seja, aos custos das empresas, e que a taxa de 
juros ataca o lado da demanda, outra solução para o controle da inflação que vai 
além do aumento da taxa de juros seria: “reduzir os impostos, se fosse possível, 
daquelas empresas que tivessem seus custos inevitavelmente aumentados, para 
que estas mantivessem suas margens e não aumentassem os preços. ” (SICSÚ, 
2003, p.16). 

 
Para Modenesi (2005, p. 201), nos seis primeiros tipos de inflação, o processo 

inflacionário tem origem no lado da oferta, independente das condições da demanda 
e do nível de emprego. Por outro lado, a inflação de demanda ocorre somente 
quando a economia está em situação de pleno emprego dos fatores de produção. 

 
O Banco Central, que utiliza da taxa de juros para regular a inflação, pode ao 

mesmo tempo em que promove a estabilidade de preços, contribuir para o baixo 
crescimento da economia. 



29 
 

 
A política de elevação de juros utiliza-se da tática de provocar um 

resfriamento geral da economia, para buscar convencer todas as firmas de que não 
podem aceitar as demandas dos trabalhadores ou de seus proprietários porque não 
terão condições de repassá-las aos preços. A política antiinflacionária de elevação 
dos juros derruba a inflação. Entretanto, condena a economia a um estado de semi-
resfriamento permanente com altas taxas de desemprego e baixas taxas de 
investimento. (SICSÚ, 2003, p. 15) 

  
O desempenho econômico pode ser comprometido pelo RMI, uma vez que de 

acordo com os pós-keynesianos a inflação tem diferentes tipos de políticas 
econômicas para combatê-la. Modenesi (2005) escreve que utilizar a taxa de juros 
para conter o impulso inflacionário, pode prejudicar o funcionamento econômico, 
pois dependendo do motivo do fenômeno, esta ação monetária pode gerar um 
aumento excessivo (ou dispensável) do desemprego e do hiato do produto. 

 
O mais prejudicial do RMI são as influências negativas geradas no 

investimento, ou seja, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros reduzindo a 
demanda devido a pressões inflacionárias. Sendo que os empresários levam em 
conta a eficiência marginal do capital para realizar o investimento, e o banco central, 
consequentemente reduz esta eficiência quando intervém aumentando a taxa de 
juros para conter as pressões inflacionárias, ou elevações substanciais na demanda, 
este cenário acarreta em um desestimulo ao investimento. (CAMPEDELLI; CORRÊA 
DE LACERDA, 2014). 

 
Os estudos de Modenesi (2005, p. 200) descrevem que, contrariamente aos 

monetaristas, a crítica keynesiana sustenta que a política monetária afeta as 
variáveis reais, como os níveis de produto e emprego. Nesse sentido, Sicsú (2003) 
diz que a utilização da taxa de juros pode ser eficaz para controlar a inflação, mas, 
ainda assim, não é recomendada a sua utilização devido aos impactos que uma 
elevação da taxa de juros causa sobre o desemprego.  

 
Diante de qualquer tipo de inflação o uso da taxa nominal de juros, geraria 

resultados de curto prazo em conter a demanda da economia, reduzindo os 
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investimentos privados, e aumentando o nível de desemprego, assim, dificultado o 
repasse dos custos para os preços. Mas essa solução para os pós-keynesianos 
atingiria apenas os sintomas, não solucionando as causas da inflação. Este tipo de 
política monetária resultaria em uma desaceleração do crescimento econômico, 
dificultando a economia a chegar ao pleno emprego. (SICSÚ, 2003). 
 

A alternativa pós-keynesiana de controle da inflação não é o resfriamento 
de toda a economia, não é a utilização de políticas de contenção da 
demanda agregada como a elevação da taxa de juros, mas sim políticas 
que atingem a economia pelo lado da oferta, diretamente atacando o foco 
inflacionário. (SICSÚ, 2003, p. 14)  

 Assim é proposto pelos pós-keynesianos políticas anti-inflacionárias, onde 
não haveria um resfriamento da economia com a utilização de um único instrumento 
de política monetária, as propostas se concentram nas causas de cada tipo de 
inflação. Sicsú (2003) apresenta algumas propostas específicas para cada causa da 
inflação. 
 
 A inflação de salários e a inflação de lucros deve ser baseada na concepção 
básica da TIP (tax-based on incomes policy), onde ganhos salariais e aumentos dos 
lucros devem ser acompanhados de um aumento de produtividade para que não 
haja repasse deste aumento de custos para a sociedade. Sicsú (2003, p. 14), propõe 
“uma regra de pagamento de impostos que incida sobre as grandes empresas que 
concedem aumentos salariais e aumentam suas margens de lucro acima das 
possibilidades oferecidas pelos aumentos de produtividade”. O conceito da TIP visa 
atingir somente aquelas empresas que tem o comportamento inflacionário, gerando 
uma estrutura de desincentivos. Tendo como principal dificuldade a correta e 
imediata identificação das empresas com tal comportamento. 
 
 Já para a inflação importada, apesar de poder ser combatida com a elevação 
da taxa de juros, pois reduziria a demanda interna diminuindo a demanda por 
produtos importados, o correto seria:  
 

A inflação importada deve ser combatida, no curto prazo, com políticas 
cambiais, políticas tributárias e políticas monetárias complementares e 
direcionadas, mas preferencialmente deve ser combatida com políticas 
industriais de incentivo ao investimento voltado para a exportação e para a 
substituição de importações – que podem ser consideradas políticas com 
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efeitos de longo prazo. O investimento voltado para a exportação 
contribuiria para reduzir a escassez de reservas internacionais, diminuindo 
as pressões altistas sobre o preço do dólar (SICSÚ, 2003, p. 16)   

 A ocorrência da inflação de choques negativos de oferta, ou seja, uma 
redução da oferta de algum insumo, que afetasse os preços, poderia ser 
solucionada com uma instituição que controlasse os estoques e mantivesse um 
estoque de proteção, prevenindo variações imprevistas nos custos, e reduzindo a 
volatilidade dos preços do mercado. Esta solução além de manter estáveis o preço e 
oferta, estabilizaria a renda dos produtores, podendo gerar um estimulo ao 
investimento e aumento da produtividade, resultando consequentemente em um 
impulso ao crescimento econômico. 
 
 A inflação de impostos segundo Sicsú é uma das mais fáceis a ser resolvida, 
bastaria que o governo também estivesse comprometido em manter a estabilidade 
dos preços, não somente o banco central. Pois desta forma o governo teria mais 
cuidado em aumentar qualquer imposto pondo em risco a estabilidade da moeda. 
 
 Chegando a inflação de retornos decrescentes de escala, no curto prazo não 
tem como evitar esta inflação, esta seria um custo que a sociedade tem que 
enfrentar em uma situação de crescimento econômico. Nenhuma política 
macroeconomica é recomendável, o proposto por Sicsú já que nenhum tipo de 
inflação é aceitável, é buscar soluções de longo prazo com programas permanentes 
de treinamento e qualificação dos trabalhadores, junto com políticas de 
desenvolvimento tecnológico. Em suma, para os autores pós-keynesianos, a inflação 
ocorre devido a reação das empresas a aumento dos custos de fatores de produção 
e aumento de salários sem aumento de produtividade.  
 
2.2 Críticas ao funcionamento do RMI no Brasil 
 

Uma das principais críticas ao RMI no Brasil é com relação à credibilidade da 
política monetária junto à população. As críticas são perenes e dos mais variados 
aspectos, desde que esse tipo de política monetária não necessariamente tenha 
resultado em uma melhor performance em termos de inflação, produto ou taxa de 
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juros, à questão da independência do Banco Central e transparência de suas ações. 
No caso brasileiro, Modonesi (2005, p. 197) cita o exemplo do descumprimento da 
meta nos anos de 2001, 2002 e 2003, que acabou tendo como justificativa por parte 
do Banco Central, os choques que incidiram sobre a economia naqueles anos. 
 

A partir do momento que o Banco Central persegue uma meta que ele 
controla apenas parcial e indiretamente -, e que possíveis desvios podem 
ser facilmente justificáveis -, é provável que a política monetária perca 
credibilidade, não sendo, pois, capaz de coordenar as expectativas 
inflacionárias. Uma vez que a expectativa do público influencia o resultado 
da política monetária, a falta de credibilidade poderá comprometer o 
sucesso desse regime. (MODENESI, 2005, p. 197)   

 Como se vê, para o RMI é fundamental que haja credibilidade da política 
monetária, pois caso a inflação ultrapasse esse limite, o Banco Central perde o 
controle e não tem credibilidade. 

 
2.2.1 Mecanismos de transmissão 
 

No caso brasileiro, conforme se observou, a determinação da taxa de juros 
representa o mais importante mecanismo à disposição do Banco Central do Brasil 
para determinar a taxa dos demais itens.  

 
De acordo com os estudos de Mishkin (1995, apud, DELGALLO, 2006), os 

canais de transmissão de política monetária, entre os quais a taxa de juros, de 
câmbio, de preços de ativos e de crédito são os mecanismos na qual a política 
monetária provoca alterações nas variáveis reais da economia até alcançar os 
preços almejado. 

 
No entendimento de Mendonça (2001, p. 74), de acordo com os mecanismos 

de transmissão analisados, verifica-se que uma taxa de juros elevada apresenta 
efeitos negativos sobre o produto que pode ser compreendido como um aumento do 
custo social. 

 
Por isso, segundo o autor, é importante analisar a utilização de uma regra de 

Taylor, em que a política monetária responde às variações da inflação e do produto, 
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não seria mais eficiente (mesma taxa de inflação e  menores taxas de juros) do 
que o comportamento adotado pelo Banco Central. 

 
Vale ressaltar que a regra para a taxa de juros sugerida por Taylor (1993) é 

adequada para a situação de uma economia fechada. Como o Brasil não representa 
o caso de uma grande economia, e ainda pelo fato de a taxa de juros no período 
posterior ao Real ter sido fixada com base no desequilíbrio externo e não no nível de 
atividades, é necessário que se incorpore à regra de Taylor original algum elemento 
que seja um indicador representativo de modificações da conjuntura internacional. 
(MENDONÇA, 2011, p. 74-75). 
 

A política monetária tem a importância de usar um mecanismo estratégico 
que constitui um instrumento rápido para a estabilização econômica para que assim 
o país possa alcançar a prosperidade. Segundo Leite e Almeida (2012), a taxa de 
juros de curto prazo fixada pela autoridade monetária, no Brasil corresponde à taxa 
Selic, que interfere na tomada de decisões das empresas e famílias por meio de 
algumas variáveis, como exemplo o valor dos ativos, o crédito disponível e a taxa de 
câmbio.  

 
Para Barboza (2015, p. 141), as obstruções aos mecanismos de transmissão 

decorreriam das seguintes características da economia brasileira: (i) segmentação 
no mercado de crédito, com alta participação do crédito direcionado; (ii) baixa 
penetração do crédito livre no processo de determinação da renda; (iii) truncada 
estrutura a termo da taxa de juros; (iv) participação de Letras Financeiras do 
Tesouro (LFTs) na composição da dívida pública, e; (v) participação de preços 
administrados na composição do índice oficial de inflação (IPCA). 

 
Os mecanismos de transmissão da política monetária oscilam de acordo com 

as características de cada economia. No caso da taxa de câmbio, reconhecida como 
um importante canal de transmissão da política monetária, perde relevância em 
economias cujas taxas de câmbio são fixas. Com os mecanismos de transmissão, as 
decisões de política monetária podem ser modeladas como mudanças na taxa de 
juros de curto prazo definida pelo Banco Central, mudanças essas que afetam o 



34 
 
produto real por meio de variáveis como oferta de crédito, riqueza, renda, taxa de 
câmbio real e custo de capital. 

 
2.2.2 Câmbio e inflação 
 

No RMI brasileiro, sistema no qual o governo controla a política monetária a 
partir de metas preestabelecidas para o crescimento dos preços, a política cambial 
teve períodos distintos. Lanzana (2009, p. 25) diz que num primeiro momento, o 
governo deixou flutuar livremente a taxa de câmbio, fazendo com que qualquer 
movimento de oferta ou demanda de divisas gerasse oscilações na taxa, impondo 
grande volatilidade ao sistema. "A incerteza gerada por essa situação levou o 
governo brasileiro, a partir de novembro de 1999, a intervir no mercado cambial 
(“flutuação suja”) reduzindo seu grau de volatilidade, mas não eliminando-o", explica. 
 

Lanzana (2009, p. 25) explica ainda que na nova “lógica” da política 
econômica, os papéis das políticas cambial e monetária se inverteram. Enquanto na 
primeira fase a política cambial era o principal instrumento de combate à inflação e a 
política monetária (via juros) equilibrava o setor externo, nessa nova fase a “âncora” 
anti-inflacionária é a monetária, e a flutuação cambial ajusta o setor externo. A 
política fiscal, por sua vez, procura recuperar a credibilidade e consequente 
confiança do investidor, com o progresso das contas fiscais e estabilização da 
relação dívida pública/PIB. 

 
A respeito disso, Serrano (2010, p. 65) diz que a inflação crônica não retornou 

a partir de 1999 e ficou contida dentro da faixa estipulada pelas metas em 1999, 
2000, 2005, 2006 e 2007 (ficando acima da meta em 2001, 2002, 2003 e 2004). No 
entanto, surge a indagação: como é possível controlar a inflação a partir da taxa de 
juros, numa economia em que não há evidência de que o controle da demanda 
agregada seja capaz de conter diretamente o aumento de preços ou salários 
nominais, e onde há um conjunto de pressões inflacionárias pelo lado dos custos? O 
autor supracitado explica que a resposta é que o sistema funciona com aumentos da 
taxa de juros que valorizam a taxa de câmbio nominal; as mudanças na taxa de 
câmbio, por sua vez, com alguma defasagem, têm um forte impacto de custos, 
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diretos e indiretos, sobre todos os preços da economia, inclusive os “livres”. 
(SERRANO, 2010, p. 65). Ou seja, o principal canal de transmissão, dentre os 
citados na seção 2, seria o da taxa e do câmbio. 

 
Para Serrano (2010, p. 68), a operação concreta do sistema de metas 

inflacionarias no Brasil tem as seguintes características:  
i) o núcleo da inflação é de custos;  
ii) as variações na taxa de juros afetam a taxa de cambio;  
iii) as variações no câmbio afetam os custos e posteriormente os preços 

de todos os setores da economia. O primeiro impacto se da nos preços 
dos transacionáveis e dos monitorados (estes via indexação ao IGP‑M) 
e, posteriormente, o impacto dos preços por atacado afeta os custos e 
os índices de preços “livres” e dos não transacionáveis;  

iv) o efeito dos juros na demanda agregada e, afinal, apenas um efeito 
colateral da política monetária; e  

v) a âncora do sistema é a baixa resistência dos salários reais médios. 
 

Desde a sua implantação, em 1999, o RMI tem acumulado altos e baixos no 
sentido do cumprimento ou não das metas estabelecidas. No capítulo seguinte, 
apresenta-se os dados que demonstram a eficácia dessa política monetária desde a 
sua implementação. 

. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS INFLACIONÁRIOS E ECONÔMICOS DO PAÍS NOS 
ÚLTIMOS ANOS 
 

Uma das vantagens da política de RMI é a possível redução da inflação e, 
consequente estabilização econômica. Esse tipo de política, inclusive, sustenta-se 
no pressuposto de que a estabilidade de preços é uma das condições necessárias 
para efetivar o crescimento sustentável a longo prazo da economia.  

 
Para exemplificar como ocorre no Brasil o controle de metas para a inflação 

abaixo tem-se um gráfico que demonstra o histórico de metas para a inflação no 
período de 1999 até 2015. A ilustração demonstra o limite inferior, a inflação efetiva 
dentro do período, bem como o limite superior e a meta estabelecida pelo Banco 
Central. 
 
Figura 1. Histórico de metas para a inflação no Brasil 

02
46
8101214

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Limite inferior
Inflação efetiva
Limite superior
Meta  

   Fonte: Elaboração da própria autora (2016) com dados do Banco Central 
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Ao observar os dados percebe-se que logo no primeiro ano de sua instituição, 
o RMI não foi atendido, tendo em vista que a inflação fechou aquele ano acima da 
meta estabelecida, que era de 8 e findou em 8,94, tendo como base o Índice de 
Preço do Consumidor Amplo (IPCA). No entanto, ao longo dos anos, os índices têm 
sofrido oscilações, o que causa instabilidade no mercado e insegurança na 
sociedade. Para exemplificar, abaixo tem-se uma tabela que expõe a Taxa Selic no 
mesmo período supracitado. 

 
A taxa de juros Selic2 é o instrumento utilizado pelo Banco Central do Brasil 

para manter a inflação sob controle, de modo que se os juros caem, a população 
tem maior acesso ao crédito e, consequentemente, pode consumir mais. Esse 
aumento da demanda, no entanto, pode pressionar os preços caso a indústria não 
esteja preparada para atender um consumo maior, logo, trata-se de uma taxa com 
implicância direta na vida das pessoas, empesas e investidores. 

 
Logo abaixo, tem-se a tabela com os indicadores do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Pelos 
dados que se apresenta na tabela abaixo pode-se dizer que de 1999 a 2002, o Brasil 
cresceu, em média, 2,32% ao ano. Já de 2003 até 2015, o crescimento médio por 
ano acelerou para 3,52%, o que importa em crescimento efetivo. 
 

Figura 2. Variação do PIB (%) 
Ano PIB 
1999 
2000 
2001 

0,25 
4,30 
1,30 

2002 2,70 
2003 1,10 
2004 5,70 
2005 3,20 
2006 4,00 
2007 6,10 
2008 5,20 
2009 0,30 
2010 7,50 
                                                           2 Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, criado em 1979 pelo Banco Central 
e pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para 
tornar mais transparente e segura a negociação de títulos públicos. 
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2011 2,70 
2012 1,00 
2013 2,70 
2014 0,10 
2015 -3,80 
2016 -4,7 
Fonte: IBGE (2016)  

 
Um dos anos que representam o crescimento do PIB foi 2004. Naquele ano, o 

PIB cresceu 5,2% em relação a 2003, a maior expansão até então registrada nos 
últimos anos. Segundo dados do IBGE, o crescimento da economia em 2004 foi 
impulsionado pela indústria, o consumo das famílias e a retomada dos 
investimentos. Na indústria, bens de consumo duráveis, como móveis e 
eletrodomésticos, e bens de capital, como máquinas e equipamentos, lideraram a 
expansão. Além disso, os impostos também tiveram um papel importante nesse 
crescimento. Segundo dados do IBGE, a tributação cresceu 8,5%.  

 
Outro ano que representou crescimento do PIB foi 2007, com crescimento de 

5,4% em relação a 2006. Segundo o IBGE o motivo do índice positivo naquele ano 
foi o crescimento de 3,6% da massa salarial real dos trabalhadores e a alta de 
28,8% no crédito dos bancos para pessoas físicas, além da despesa do consumo da 
administração pública, que cresceu 3,1%, bem como da alta de 6,6% das 
exportações e 20,7% das importações. 

 
Para Souza Júnior e Caetano (2014, p. 160) em 2002, a economia brasileira 

verificou-se uma breve retomada do crescimento, mas a desvalorização cambial 
observada no segundo semestre daquele ano provocou um aumento da inflação e 
uma nova série de elevações da taxa básica de juros, que só começou a ser 
reduzida em junho de 2003. Em seguida, houve uma nova recuperação da 
economia, suficiente para elevar o PIB para um nível próximo ao potencial em pouco 
tempo.  

 
No segundo semestre de 2005, o Banco do Brasil voltou a reduzir a taxa de 

juros, num movimento que se estendeu por dois anos. Nesse período, a meta da 
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taxa Selic foi reduzida de 19,75% para 11,25% a.a. Ajudada também por uma 
conjuntura econômica mundial favorável, o crescimento do PIB voltou a se acelerar, 
especialmente a partir do segundo semestre de 2006. O crescimento do produto 
potencial também se elevou consideravelmente, atingindo taxas pouco acima de 4% 
a.a. no início de 2008.  Mais uma vez, o Banco do Brasil reagiu com uma política 
monetária restritiva, que só foi alterada após o agravamento da crise econômica 
mundial do segundo semestre de 2008. Dessa vez, foi o cenário mundial adverso 
que alterou os planos de investimentos no Brasil e fez com que o hiato do produto 
voltasse a ficar negativo.  (SOUZA JÚNIOR; CAETANO, 2014, p. 160). 

 
Para Souza Júnior (2014, p. 12) a decomposição dos desvios do centro da 

meta de inflação aponta que, de 2000 a 2005, os quatro grupos principais, que são 
alimentação e bebidas, produtos industriais, serviços e monitorados, pressionaram a 
inflação para cima do centro da meta na maior parte do tempo, especialmente na 
fase de alta volatilidade cambial, que foi entre 2002 e 2003. A partir de 2006, 
segundo o autor, há um descolamento dos grupos, com monitorados e produtos 
industriais puxando a inflação para baixo do centro da meta, enquanto serviços e 
alimentos pressionam para cima.  

 
Martinez (2014, p. 75) segue salientando que o aumento persistente dos 

preços de serviços tem relação principalmente com o mercado de trabalho aquecido 
e o robusto crescimento da renda, em especial dos mais pobres. Tais efeitos 
aparentemente foram acentuados com o anúncio, em 2007, de uma regra de 
indexação anual do salário mínimo à inflação e ao crescimento do PIB. 
Principalmente nos anos de 2010 e 2011, houve uma aceleração da inflação de 
serviços, que se disseminou por seus componentes e estabilizou-se desde então em 
um patamar elevado acima do centro da meta.  

 
Além disso, Roache apud Souza Júnior e Lameiras (2014, p. 41) diz que há 

resiliência à queda das taxas inflacionárias no Brasil, pois segundo os resultados da 
sua pesquisa, entre 2012 e 2013 houve um aumento da persistência da inflação, que 
pode estar associado tanto a mudanças na condução da política monetária quanto à 
volta da indexação para alguns preços da economia.  
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Para exemplificar como ocorreu o cumprimento da  meta ao longo desses 
anos, abaixo tem-se uma tabela que demonstra, ano a ano, se o Brasil conseguiu 
cumprir a meta estabelecida pelo Bacen para a inflação 
Figura 3. Cumprimento da meta inflacionária 
Ano Cumprimento da meta 
1999 Sim, no limite superior 
2000 Sim 
2001 Não 
2002 Não 
2003 Não 
2004 Sim, no limite superior 
2005 Sim, no limite superior 
2006 Sim 
2007 Sim 
2008 Sim, no limite superior 
2009 Sim 
2010 Sim, no limite superior 
2011 Sim, no limite superior 
2012 Sim, no limite superior 
2013 Sim, no limite superior 
2014 Sim, no limite superior 
2015 Não 
2016 Sim, no limite superior 
Fonte: Elaboração da própria autora (2016) 
 

Em 2014, a inflação oficial no Brasil fechou 2014 em 6,41%, dentro do limite 
máximo da meta do governo, puxada principalmente pelos preços de alimentos e 
moradia, segundo o IBGE. Um dos principais fatores foi a alta de 17,06%, em média, 
da energia elétrica, que tinha caído 15,66% em 2013. 

Já em 2015, conforme se vê na tabela acima, foi um ano em que o governo não 
conseguiu atingir a meta inflacionária estabelecida para o ano. Naquele ano, a inflação 
oficial do país, medida pelo IPCA, fechou 2015 com uma alta de 10,67%, bem acima do 
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teto da meta do governo, de 6,5%, segundo o IBGE. Como se pode ver no gráfico 1, foi 
a maior alta do IPCA desde 2002, quando registrou 12,5 e em 2015 fechou o ano em 
10,7. 

Em carta aberta ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o presidente do Bacen, 
Alexandre Tombini, justificou porque não conseguiu atingir a meta, conforme se vê 
trecho abaixo.  

O nível de inflação de 2015 refletiu, em grande parte, os efeitos de dois 
importantes processos de ajustes de preços relativos na economia – o 
realinhamento dos preços administrados por contrato (“preços administrados”) 
em relação aos chamados “preços livres” (variação do IPCA excluindo os preços 
administrados) e o realinhamento dos preços domésticos em relação aos 
internacionais –, observados desde o final de 2014 e que se estenderam ao 
longo de 2015. Esses processos, conforme vem sendo destacado nos 
documentos oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), mostraram-se mais 
prolongados e mais intensos que o inicialmente previsto, resultando nos 
patamares de inflação observados recentemente. Vale ressaltar que a previsão 
para a inflação de preços administrados para 2015, divulgada no Relatório de 
Inflação de dezembro de 2014, era de 6,2%, considerando uma taxa nominal de 
câmbio de R$2,55/US$, projeção próxima das expectativas dos analistas de 
mercado, conforme pesquisa Focus, realizada pelo Departamento de 
Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais (Gerin) do BCB, 
divulgada em 19 de dezembro de 2014, que previa inflação de preços 
administrados de 7,6% e taxa nominal de câmbio de R$2,75/US$, para 2015. 
Independentemente da diferença entre a projeção do BCB e a de mercado à 
época, ambas se mostraram distantes do ocorrido em 2015, quando a inflação 
de administrados atingiu 18,07%. Ressalte-se que a taxa nominal de câmbio 
encerrou o ano em R$3,90/US$. (TOMBINI, 2016) 
  

Em 2016, por exemplo, ano considerado ruim para a economia, o índice oficial 
fechou em 6,29%, dentro do limite máximo da meta estabelecida pelo Governo, que era 
de 6,5%. O resultado da inflação de 2016 não foi uma boa notícia, uma vez que 6,29% é 
um índice considerado muito alto. Os alimentos foram um dos itens que mais 
pressionaram a inflação. Itens como o arroz e o feijão ficou bem mais caro em 2016. A 
variação no preço dos alimentos foi de 0.14% em dezembro, e a alta acumulada em 
2016 foi de 6,58%, de acordo com o IBGE (2016). Como se percebe, desde a instituição 
da política de RMI por quatro vezes, de 2001 a 2003 e em 2015, o Brasil não conseguiu 
fechar o ano dentro da meta estabelecida. 

 
Logo abaixo tem-se a figura 2, que demonstra a oscilação do câmbio mensal e da 

inflação mensal referentes aos anos de 1999 a 2016. A ilustração faz referência ao IPCA 
mensal e ao câmbio, demonstrando o crescimento e queda a cada ano. 
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Figura 4. Câmbio Mensal e Inflação Mensal 1999-2016 
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 Fonte: Elaboração da própria autora (2016) com dados do Banco Central 
 
 
Com o propósito de ampliar a eficácia do RMI no Brasil, Mendonça, Oreiro e 

Curado (2005), apontam quatro elementos para um aumento da credibilidade na 
estratégia da política monetária. 

1- Com base no núcleo do IPCA definir as metas de inflação: ocorre uma 
pressão dos preços administrados devido a adoção do IPCA “cheio”, 
resultando em aumento da Selic para regular um processo inflacionário que 
não decorre por pressões de demanda, resultando em desaceleração da 
economia. Outra questão é a fragilidade associada aos choques de oferta. O 
mais adequado seria que a meta se concentrasse no indicador que 
compreenda o movimento das variações nos preços vulneráveis à dinâmica 
de mercado; 

2- Modificação na forma de apurar as expectativas inflacionárias – as 
expectativas refletem a compreensão dos agentes que de fato possuem o 
poder de formação dos preços sobre o processo futuro da taxa de inflação, o 
banco central deveria considerar um maior número de agentes para obter as 
expectativas de inflação. Assim, para aumentar a credibilidade das 
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expectativas, o Banco Central teria de buscar informações em vários 
segmentos como da indústria, comércio, instituições de pesquisa e ensino em 
relação às estimativas sobre a inflação futura; 

3- O Banco Central e o Tesouro Nacional juntos no início de cada ano definiriam 
a meta para inflação – desta maneira representaria uma melhora na condição 
para definir a meta, evitando assim, mudanças nas metas anuais, 
consequentemente aumentaria a transparência da dedicação do governo em 
garantir o controle da inflação amenizando o impacto sobre a dívida pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o estudo realizado para a concepção desta pesquisa, conclui-se 
inicialmente que torna-se inegável o crescimento da política monetária brasileira nos 
últimos anos. Percebeu-se ao longo do trabalho que as medidas adotadas por meio do 
Regime de Metas da Inflação, desde 1999, tem-se mostrado uma alternativa econômica 
viável para o crescimento econômico brasileiro tendo em vista os parâmetros locais. Tais 
medidas trouxeram visibilidade maior para o país desde a sua implementação, de modo 
que a economia se fortaleceu e o país conseguiu crescer nos últimos dez anos, se 
comparado aos anos anteriores antes da adoção do RMI, muito embora o referido 
crescimento tenha sido tímido perto do potencial do País. 

 
Neste sentido, percebeu-se que o RMI trouxe uma certa organização para o 

controle inflacionário brasileiro, que vivia tempos difíceis antes de sua implementação, o 
que causava insegurança e instabilidade nos mercados financeiros para investidores e 
para a população. Com o RMI o país tem se mostrado mais firme e seguro para 
enfrentar as crises econômicas que o atingem, bem como obtém reconhecimento 
internacional por conta da sua política monetária. Neste sentido, o país mostrou à 
população que tem condições de controlar e regular a inflação, o que é fundamental para 
manter a credibilidade da política monetária. 

 
Nesse cenário, percebe-se que para que a política monetária funciona de forma 

eficaz, pois o RMI alcança seus objetivos ao estabilizar a inflação, mesmo diante de um 
crescimento do país modesto, levando-se em conta que o Brasil possui condições de 
imprimir maior crescimento. Em contrapartida, para que o país cresça mais, dentro do 
seu potencial, o controle da política econômica poderia ser mais eficiente, com a fixação 
de taxas de juros menores. Dentro desse contexto é preciso que o Banco Central 
disponha de credibilidade, pois trata-se de um fator importante na busca por níveis 
baixos de inflação.  No que tange ao regime adotado no Brasil, a crença dos agentes de 
que a autoridade monetária vai perseguir a meta determinada para a inflação é fator 
condicionante para que esta meta seja alcançada. Por outro lado, a própria 
implementação de um regime de metas de inflação já é um passo importante na 
construção da credibilidade da política monetária.  
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O principal mecanismo para manter a inflação sob controle no Brasil é a taxa de 
juros, de modo que sempre que os preços sobem acima do nível esperado, o Banco 
Central intervém com a elevação da taxa Selic. A medida permite o aumento do crédito 
ficar mais caro, e incentiva as pessoas e as empresas a gastarem menos. Se todos 
gastam menos, a tendência é que os preços também subam menos. Esse sistema 
funciona a contento se o Banco Central possui a credibilidade ressaltada, de modo a não 
gerar insegurança nos investidores, e como consequência o aumento dos juros. Além 
disso, percebeu-se ao longo desse estudo que apesar da inflação ser controlada pela 
taxa de juros, ela demonstrou que quando a meta foi cumprida, a taxa de câmbio 
também se manteve baixa, o que evidencia a relação da inflação com o câmbio.  

 
De uma forma geral, conclui-se ainda que o RMI tem se mostrado um sistema 

eficaz, porém, o uso da taxa Selic como parâmetro para a estipulação dos juros não é o 
ideal, pois os inclui os preços administrados, que oscilam muito ao longo do ano. 

 
Não se propôs com este estudo esgotar o assunto, por isso, ressalta-se a 

importância de que outros estudos nesse mesmo sentido possam ser implementados, 
tendo em vista a importância da discussão para o entendimento da política monetária 
brasileira no âmbito acadêmico. Espera-se, com isso, que outras pesquisas possam 
surgir de modo a fomentar esse tema e contribuir para discussões que possam 
aprimorar o sistema econômico. 
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