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RESUMO 

 

O Regime de Metas de Inflação chegou ao Brasil e a outras economias desenvolvidas e 

emergentes como uma nova regra de política monetária, cujo objetivo principal seria estabilizar 

a inflação. Entretanto, problemas, como elevações nos juros, começaram a surgir, colocando 

em questão a funcionalidade do principal instrumento da política monetária: a taxa de juros. 

Dessa forma, medidas complementares passaram a ser analisadas pelas autoridades, como é o 

caso das medidas macroprudenciais, adotadas em diversos países a partir da crise de 2008. 

Estas, que a princípio buscavam garantir apenas a estabilidade do sistema financeiro, passaram 

a ser consideradas como mecanismos que contribuiriam para o cumprimento da meta de 

inflação, sem que se colocasse pressão excessiva sobre os juros. Nessa perspectiva, o presente 

trabalho analisa como as medidas macroprudenciais, mais especificamente os recolhimentos 

compulsórios, se relacionam com a inflação no Brasil, tendo em vista que as obstruções nos 

canais de transmissão podem ter contribuído para o elevado patamar dos juros no país. Para 

tanto, utilizou-se de uma análise econométrica a fim de se verificar essa relação, tendo como 

horizonte temporal o período de 2004 a 2016. Baseando-se na hipótese de que os recolhimentos 

compulsórios podem contribuir para o cumprimento da meta de inflação, flexibilizando, então, 

o principal instrumento de política monetária (a taxa de juros), os resultados da análise sugerem 

que este instrumento pode de fato servir como uma medida auxiliar no controle inflacionário, 

fazendo com que as variações nas taxas de inflação e de juros sejam menores. Além disso, 

notou-se que o crédito se mostrou como a variável que mais influencia a inflação, podendo ser 

um meio pelo qual o compulsório também consegue agir sobre a mesma, mesmo que de forma 

indireta. Já a taxa SELIC foi a segunda variável que mais influencia a inflação, mostrando a sua 

importância para o controle inflacionário, mesmo que apresente consequências negativas à 

economia. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Regime de Metas de Inflação, Taxa de Juros, Inflação, Medidas 

Macroprudenciais, Recolhimentos Compulsórios, VAR, VEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Inflation Target Regime began in Brazil and in other developed and emerging economies 

as a new monetary policy rule, whose main objective was to stabilize inflation. However, 

problems, such as interest increases, began to emerge, calling up the functionality of the main 

instrument of monetary policy: the interest rate. In this way, complementary measures started 

to be analyzed by authorities, such as the case of macroprudential measures, adopted in several 

countries since the crisis of 2008. These, which at first only sought the stability of the financial 

system, started to be considered as mechanisms that contribute to the enforcement of the 

inflation target, without putting excessive pressure on interest rates. In this perspective, this 

work analyzes how macroprudential measures, more specifically compulsory deposits, are 

related to inflation in Brazil, considering that the obstructions in the transmission channels may 

have contributed to the high level of interest rate in the country. Therefore, an econometric 

analysis was used to verify this relationship, having as temporal horizon the period from 2004 

to 2016. Based on the hypothesis that compulsory deposits can contribute to the fulfillment of 

the inflation target, thus easing the main monetary policy instrument (the interest rate), the 

results suggest that this instrument may actually serve as an auxiliary measure in inflationary 

control, making the changes in inflation and interest rates smaller. However, it was noted that 

credit was shown as the variable that most influences inflation, and may be a means by which 

the compulsory deposits can act on inflation, even indirectly. The SELIC rate was the second 

variable that most influences inflation, showing its importance for inflation control, even if it 

has negative consequences for the economy. 

 

 

 

 

Keywords: Inflation Target Regime, Interest Rate, Inflation, Macroprudential Measures, 

Compulsory Deposits, VAR, VEC. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Desde o início do processo de estabilização, com a adoção do Regime de Metas de 

Inflação (RMI), o Brasil mantém ainda taxas de inflação relativamente altas, mesmo com 

elevados níveis de juros, visto que, por ser o principal instrumento de política monetária, é por 

meio de aumentos neste último que se controla a inflação. Essa situação é diferente daquela 

encontrada em alguns outros países emergentes, que adotaram ou não o regime, em que nestes 

países os níveis de inflação e de juros conseguiram se reduzir ou, então, se manterem em baixos 

patamares. 

Assim, o RMI passou a ser adotado por diversos países, a partir da década de 1990, 

como forma de manter uma estabilidade inflacionária, tornando-se, então, o principal regime 

de política monetária. No Brasil, o mesmo foi implementado em 1999, visto que o país vinha 

tendo seu desenvolvimento prejudicado pelas altas taxas de inflação, por volta da década de 

1980. Em 1994, a economia brasileira passou por uma grande mudança, após o Plano Real 

promover uma redução e estabilidade das taxas de inflação, conseguindo, posteriormente, 

abandonar o regime de bandas cambiais e implementar o sistema de metas inflacionárias. 

O que se esperava, em um momento posterior à implementação do RMI, era que a taxa 

de juros básica da economia – SELIC – conseguisse ser reduzida de forma considerável, à 

medida em que os preços fossem se estabilizando. Porém, isto não ocorreu, e a mesma 

permaneceu em altos patamares. Alguns autores atribuem culpa à rigidez da política monetária, 

sendo esta uma das principais razões do baixo desempenho da economia brasileira, em que se 

mantêm altas taxas de juros para controlar a inflação. 

Vale ressaltar que uma alta inflação pode prejudicar a economia de um país ao 

desvalorizar sua moeda, reduzir o nível de investimento na esfera produtiva, elevar a taxa de 

juros, aumentar o desemprego, elevar a especulação financeira, entre outros pontos, podendo 

estar muitas vezes relacionada a problemas fiscais. Dessa forma, ao aumentar os juros, tender-

se-ia a piorar a situação fiscal do país, sem controlar o processo inflacionário. Além disso, 

quando a taxa de juros também se encontra alta, há uma redução do investimento, do consumo, 

da demanda agregada e do produto no país, prejudicando, principalmente, seu desempenho 

econômico. 

Outros autores atribuem a situação da elevada taxa de juros no Brasil às obstruções 

nos mecanismos de transmissão da política monetária, sendo estas decorrentes de certos 

aspectos da própria economia brasileira. A existência de obstruções reduz o poder da política 
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monetária, levando o Banco Central do Brasil (BCB) a estabelecer altas taxas de juros como 

meio para manter os preços estáveis. Há também aqueles que acreditam que os juros altos 

estejam relacionados à produtividade da economia brasileira e aos gastos do Governo.  

Isto posto, o que se aborda, em alguns trabalhos acadêmicos/científicos, é que o foco 

deve voltar-se ao problema da taxa de juros, objetivando reduzi-la. Para tanto, dever-se-ia 

praticar uma combinação de políticas econômicas, que proporcionem um desenvolvimento 

econômico e que seja sustentável no longo prazo. Nesse contexto, sobressaem as medidas 

macroprudenciais como mecanismos auxiliares no processo de estabilização dos preços e na 

redução da taxa de juros. 

Logo, com base nisso, as medidas macroprudenciais passaram a ser adotadas por 

vários bancos centrais após a deflagração da crise global de 2008, intensificando seu uso no 

Brasil a partir deste acontecimento. Tais medidas manifestaram uma forte relação com o RMI 

e deixaram de ser reservadas exclusivamente à estabilidade do sistema financeiro. São 

consideradas mecanismos que buscam reduzir o risco sistêmico e garantir a estabilidade 

financeira de uma economia contra choques externos, regulando o ciclo econômico decorrente 

de possíveis crises do mercado financeiro. Como exemplo, pode-se destacar os requerimentos 

de liquidez, principalmente, os recolhimentos compulsórios, os quais correspondem a uma 

medida que passou a ter grande importância para a economia brasileira, essencialmente, no pós-

crise de 2008. O próprio BCB admitiu a importância deste instrumento como um provável 

complemento da taxa de juros básica na manutenção da demanda agregada e do nível de preços, 

como exposto no trabalho de Cavalcanti e Vonbun (2013). 

Tendo isso em vista, torna-se válido analisar as seguintes questões: Será que 

mecanismos macroprudenciais – considerados, de certa forma, medidas complementares –, 

mais especificamente o nível de compulsórios, podem servir como importantes instrumentos 

auxiliares ao RMI? Será que são eficazes no controle da inflação, permitindo que se reduza 

tanto os níveis de inflação e de juros e torne a política monetária mais eficiente? Baseando-se 

nestas perguntas, elaborou-se este trabalho, visando analisar tais pontos de acordo com os 

objetivos formulados. 

Destarte, a hipótese básica que delineia este trabalho assume que, sendo uma medida 

auxiliar, os recolhimentos compulsórios podem contribuir para o cumprimento da meta de 

inflação, flexibilizando o principal instrumento de política monetária, a taxa de juros. Assim, 

estes mecanismos macroprudenciais podem colaborar para que as variações nas taxas de 

inflação e de juros sejam menores. 
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Logo, o objetivo geral deste trabalho consiste na avaliação dos instrumentos de 

medidas macroprudenciais, mais especificamente o nível de compulsórios, como um 

instrumento complementar ao RMI, de modo a controlar a taxa de inflação. Ou seja, se o 

compulsório é capaz de fazer com que as variações nas taxas de juros sejam menores no 

processo de controle inflacionário, levando em conta que há obstruções nos canais de 

transmissão da política monetária no Brasil. 

Como objetivos específicos, este trabalho busca: i) entender o funcionamento do RMI 

e sua implementação no Brasil; ii) estudar os principais mecanismos de transmissão da política 

monetária e suas obstruções; iii) comparar o Brasil com demais economias emergentes em se 

tratando dos níveis das taxas de juros e de inflação; iv) realizar um breve estudo acerca das 

medidas macroprudenciais, expondo suas características gerais; v) compreender o 

funcionamento das medidas macroprudenciais no Brasil, principalmente no período em que 

passaram a ser implementadas; e vi) analisar empiricamente a reação da inflação frente a 

impactos de outras variáveis macroeconômicas, principalmente dos depósitos compulsórios, no 

período de 2004 a 2016. 

Além desta introdução, o trabalho se encontra dividido em três capítulos. No primeiro 

aborda-se o RMI, levando em consideração seus fundamentos teóricos, definições e 

características. Trata-se, também, dos canais de transmissão da política monetária, de modo a 

entender como funciona o modelo, além das principais críticas (teóricas e práticas) que marcam 

o regime. E, por fim, realiza-se uma comparação entre o Brasil e algumas outras economias 

emergentes que adotaram ou não o RMI, a fim de se verificar suas diferenças quanto às taxas 

de juros e de inflação. 

O segundo capítulo apresenta as medidas macroprudenciais, explicando seu período 

de adoção e seu diferencial quanto às medidas microprudenciais, as quais eram adotadas 

anteriormente à crise de 2008. São levantados alguns exemplos de medidas, verificando em 

qual categoria os recolhimentos compulsórios se encaixam, assim como é apresentada a 

interação de tais medidas com a política monetária, buscando mostrar a existência de uma 

ligação entre as duas. Por último, retrata-se o uso de medidas macroprudenciais no Brasil, 

mostrando como se deu sua relação com o RMI. 

No terceiro capítulo é realizada uma análise econométrica para verificar a relação 

descrita no capítulo anterior, porém agora para um período mais amplo, de 2004 a 2016. Para 

tanto, são utilizadas variáveis importantes para o RMI, juntamente com os recolhimentos 

compulsórios, buscando averiguar se estes últimos conseguem impactar positivamente os níveis 

de inflação. Desta forma, aplicou-se o modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC), explicando 
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seus devidos procedimentos, de modo a verificar o impacto tanto dos recolhimentos, quantos 

das demais variáveis sobre a inflação, expondo ainda os resultados obtidos a partir da análise 

econométrica. 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS TEÓRICOS DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO E 

AS PARTICULARIDADES DO CASO BRASILEIRO 

 
 

O RMI passou a ser adotado como principal regime de política monetária em diversos 

países desde a década de 1990. Os primeiros países desenvolvidos a adotarem tal regime foram 

Nova Zelândia (1990), Canadá (1991), Reino Unido (1992), Suécia (1993), Finlândia (1993), 

Austrália (1994), Espanha (1994), sendo posteriormente adotado por países emergentes, como 

Chile, Israel e Brasil (1999). 

As elevadas taxas de inflação que predominavam no Brasil acabaram prejudicando seu 

desenvolvimento, principalmente por volta da década de 1980. De acordo com Bresser-Pereira 

e Gomes (2006), a economia brasileira sofreu uma mudança repentina em 1994, quando o Plano 

Real conseguiu promover uma redução e estabilidade das taxas de inflação, ao neutralizar o 

mecanismo de inércia inflacionária. Dada a fixação de uma taxa cambial como âncora 

monetária, levando o país a perder reservas e provocando uma desvalorização cambial em 1999 

por conta de um ataque especulativo contra o real, o Governo foi obrigado a abandonar o regime 

de bandas cambiais (passando a adotar a flutuação cambial1) e a implementar o sistema de metas 

inflacionárias, tornando este último a nova regra de política monetária, objetivando combater a 

inflação e buscar credibilidade para tranquilizar o mercado financeiro (CURADO & OREIRO, 

2005; GOMES & AIDAR, 2004). 

No Brasil, é o Conselho Monetário Nacional (CMN)2 que determina a meta de inflação 

para cada ano, sendo a meta de um dado ano estabelecida dois anos antes. Tais metas têm como 

referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)3, sendo a taxa SELIC – taxa de 

juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – o 

principal mecanismo de política monetária. Conjuntamente, estabelecem-se intervalos de 

tolerância em relação à meta central, considerando a incerteza do processo inflacionário e dos 

choques temporários imprevisíveis e, ou condições sazonais, proporcionando uma maior 

flexibilidade ao regime (ARESTIS et al., 2009). 

                                                           
1 O que possibilitou aos policymakers uma maior liberdade quanto à forma de se conduzir a política monetária. 
2 Constituído pelo Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central do Brasil. 
3 Índice que considera uma amostra de famílias com níveis de renda entre um e 40 salários mínimos, possuindo 

uma base geográfica extensa. Considera choques temporários e mudanças nos preços relativos. 
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É importante salientar, de acordo com Carrara e Correa (2012), que o principal papel 

do Banco Central (BACEN)4 é fazer com que as metas inflacionárias sejam cumpridas, 

utilizando os mecanismos necessários. Objetivando a transparência, realizam-se publicações 

trimestrais (Relatório Trimestral de Inflação) a respeito das principais medidas de política 

monetária, seus objetivos e suas limitações, tomadas pelo BACEN, assim como os resultados 

dessas medidas ou de futuras medidas. 

Quanto à taxa de juros SELIC, esta é definida pelo Comitê de Política Monetária 

(COPOM), com uma periodicidade de 45 dias, sendo considerada o principal instrumento para 

controlar os níveis de preços. O COPOM também determina o viés, podendo este ser de baixa, 

alta ou neutro, autorizando o presidente do Banco Central do Brasil (BCB) a elevar ou reduzir 

a taxa de juros (CARVALHO et al., 2007; CARRARA & CORREA, 2012). 

Desta forma, visando atender os três primeiros objetivos específicos deste trabalho – 

sejam eles: entender o funcionamento do RMI e sua implementação no Brasil; estudar os 

principais mecanismos de transmissão da política monetária e suas obstruções; e comparar o 

Brasil com demais economias emergentes em se tratando dos níveis das taxas de juros e de 

inflação –, este capítulo divide-se em seis seções. A primeira aborda a base teórica do modelo. 

A segunda apresenta uma definição do mesmo e seu funcionamento, de modo a realizar uma 

conexão com a terceira seção, que traz os canais de transmissão fundamentais para seu 

funcionamento. A quarta exibe as principais críticas e, ou problemas do regime, enquanto que 

a quinta seção traz os efeitos da adoção do RMI no Brasil, considerando o comportamento das 

taxas de juros e de inflação tanto no período anterior à implementação do RMI (1994 - 1998), 

quanto no período posterior (1999 - 2016). E, por fim, a sexta seção aborda uma comparação 

do Brasil com outras economias emergentes no âmbito da adoção (ou não) do regime. 

 

 

1.1 BASE TEÓRICA DO MODELO DE METAS DE INFLAÇÃO 

 

 

Os princípios fundamentais do RMI se baseiam na teoria novo-clássica, a qual, 

segundo Modenesi (2005), é conhecida como monetarismo Tipo II, pois mantém alguns 

                                                           
4 Para uma melhor distinção, utilizou-se BACEN para referir-se a bancos centrais no geral, e BCB, ao banco central 

do próprio Brasil. 
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conceitos centrais do monetarismo (Tipo I). A princípio, vale ressaltar as principais ideias 

apresentadas pela escola monetarista e como esta surgiu.  

A teoria monetarista, de acordo com Neves e Oreiro (2008), surgiu quando críticas a 

respeito do pensamento keynesiano, em que este era ineficaz ao esclarecer o problema da 

estagflação5, começaram a aparecer. Logo, a escola monetarista passou a progredir quanto ao 

desenvolvimento de políticas monetárias, defendendo, assim, o maior controle dos agregados 

monetários. 

Neste contexto, surgiu a ideia da taxa natural de desemprego (o primeiro elemento 

central desta escola), a qual estabelece que um trade-off de curto prazo ocorre devido a ilusões 

monetárias por parte dos agentes. O segundo elemento principal corresponde à “concepção 

monetarista de que a inflação é um fenômeno essencialmente monetário” (CARRARA & 

CORREA, 2012, p. 144), que determina que o problema inflacionário seria contido por meio 

de uma regra de crescimento constante de oferta de moeda na conduta da política monetária 

(NEVES & OREIRO, 2008). 

Baseando-se na Curva de Phillips6, é possível entender como ocorre a ilusão 

monetária. No modelo monetarista, faz-se uso das expectativas adaptativas, em que os agentes 

formam expectativas de preços usando, principalmente, de informações do passado. Caso 

ocorra uma expansão monetária, depois de um longo período em que o estoque de moeda tenha 

se mantido constante, por exemplo, por julgarem que uma elevação do salário nominal 

equivaleria a um aumento do salário real, os trabalhadores ofertarão uma quantidade maior de 

mão de obra, reduzindo a taxa corrente de desemprego a um nível menor que a taxa natural. 

Neste caso, a expectativa é de que não ocorrerá inflação, dado que no passado os preços estavam 

constantes. No entanto, a elevação dos salários ocorre em conjunto com o aumento dos preços, 

diminuindo o poder de compra, o que não se torna visível para os trabalhadores a princípio. 

Porém, quando estes percebem a ilusão, a taxa de desemprego retoma a seu nível natural. Logo, 

neste modelo, as expectativas adaptativas permitem a ilusão monetária, tornando a política 

monetária eficaz em aumentar o nível de emprego no curto prazo (CARVALHO et al., 2007). 

Já a escola novo-clássica, fundamentada em ideias monetaristas, surgiu como 

complemento às mesmas. Mesmo que tenha incorporado alguns elementos do monetarismo 

Tipo I, o monetarismo Tipo II traz consigo algumas inovações, por exemplo, uma forma 

diferente de entender as atitudes dos agentes frente à política monetária, excluindo o problema 

da ilusão monetária. Esta nova teoria, portanto, expõe uma repulsão quanto ao pensamento 

                                                           
5 Fenômeno em que a taxa de inflação se eleva juntamente com o nível de desemprego. 
6 Ver capítulos nove e dez de Carvalho et al. (2007). 
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keynesiano de intervenção macroeconômica e discorda a respeito dos meios pelos quais os 

agentes estabelecem suas expectativas (CARRARA & CORREA, 2012). 

Vale ressaltar que para os novo-clássicos, conforme exposto por Lopes et al. (2012), a 

inflação se dá por excesso de demanda agregada em relação à oferta agregada da economia, e 

os mesmos assumem que a moeda é neutra. Sendo assim, uma maior oferta monetária 

ocasionaria somente uma elevação da inflação, dada a neutralidade da moeda, em que esta não 

atinge as variáveis reais da economia ou até mesmo a oferta, de modo permanente. 

A inovação dos novo-clássicos, de que os agentes possuem expectativas racionais, os 

quais buscam maximizar sua satisfação otimizando as informações adquiridas e visando tanto 

o passado quanto o futuro, compreende à teoria das expectativas racionais. Como colocado por 

Carvalho et al. (2007): 

A maior implicação dessa mudança era que tanto os modelos keynesianos quanto os 

monetaristas existentes não eram capazes de oferecer resultados confiáveis sobre as 

possibilidades de intervenções macroeconômicas. Em tais modelos, as expectativas e 

as variáveis futuras (afetadas pelas expectativas) eram influenciadas apenas por 

variáveis correntes e/ou passadas. Portanto, o que os modelos obtinham eram 

resultados em condições inconsistentes com as premissas desses mesmos modelos. 

Quando os agentes estão informados de que uma política econômica será 

implementada, eles devem alterar suas expectativas, alterando o resultado esperado 

sob condições expectacionais do passado. Essa crítica aos modelos 

macroeconométricos tornou-se conhecida como a crítica de Lucas (Ibid, p. 126). 

 

Assim, segundo Carvalho et al. (2007), como os agentes possuem expectativas 

racionais, logo possuem a mesma maneira de compreender a economia, sendo esta a forma 

correta de funcionamento da mesma. Se tais agentes modificam suas expectativas frente a 

adoção de uma política monetária de maior oferta de moeda, por exemplo, então os resultados 

também se modificarão, o que tornará essa mesma política monetária ineficaz, pois não 

conseguirá alterar as variáveis reais da economia. 

Outros autores, como Modenesi (2005), também tentam definir melhor o conceito de 

expectativa racional, explicando que tal ideia estipula que os agentes “maximizam a utilização 

de toda a informação disponível ao formarem suas expectativas” (Ibid, p. 141, com grifos do 

autor). Ele ainda inclui a explicação de outro autor: 

A fim de explicar de maneira bastante simples como as expectativas são formadas, 

nós adiantamos a hipótese de que elas são essencialmente as mesmas que as previstas 

pela teoria econômica pertinente. Em particular, essa hipótese assegura que 

geralmente a economia não desperdiça informação, e as expectativas dependem 

especificamente da estrutura de todo o sistema [...] Eu gostaria de sugerir que as 

expectativas, como elas são previsões informadas de eventos futuros, são 

essencialmente as mesmas da teoria econômica pertinente [...] nós chamamos tais 

expectativas de “racionais” (MUTH, 1981:3 apud MODENESI, 2005). 
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Noronha (2007) argumenta que “tais hipóteses7 levam a dois resultados importantes 

para o entendimento da raiz teórica do regime de metas inflacionárias e para o debate sobre a 

condução da política monetária” (Ibid, p. 13), a saber: i) a ineficiência da política monetária, 

não conseguindo atingir variáveis reais da economia (produto e emprego) a longo prazo; e ii) a 

inconsistência temporal da política monetária e o viés inflacionário. 

Quanto ao primeiro, sabendo que os agentes são racionais, esses agregariam às suas 

expectativas toda regra de política monetária, tornando esta última ineficaz em atingir as 

variáveis reais. Esta seria a principal diferença da teoria novo-clássica para a monetarista, em 

que na novo-clássica, com as expectativas racionais, não haveria ilusão monetária, ocasionando 

na ineficiência da política monetária no curto prazo, podendo ser representada por uma curva 

de Phillips vertical.  Quanto ao segundo, os agentes estabelecem suas expectativas partindo de 

divulgações da autoridade monetária (por exemplo, maior oferta de moeda na economia), 

levando em conta o nível de credibilidade desta última, restando a ela somente cumprir ou não 

o que foi anunciado. Quando ela não cumpre, ocorre um viés inflacionário, que é reconhecido 

pelos agentes, e a autoridade perde credibilidade (CARRARA & CORREA, 2012). 

Os problemas citados anteriormente resultaram na ideia de independência do BACEN, 

servindo como estrutura para o surgimento do RMI. Bresser-Pereira e Gomes (2006) ainda 

colocam que 

[...] a adoção das metas inflacionárias decorreu de uma decisão pragmática e como 

uma consequência do fracasso do modelo monetarista para justificar a teoria da 

credibilidade novo-clássica. Segundo essa teoria, se as autoridades monetárias 

negligenciarem as regras estabelecidas, haverá falta de credibilidade em suas decisões 

e, consequentemente, maiores taxas de inflação. Por conseguinte, a credibilidade do 

Banco Central faz-se necessária para eliminar o “viés inflacionário” existente na 

condução da política monetária (BRESSER-PEREIRA & GOMES, 2006, p. 24-25). 

 

Assim, a ideia de independência do BACEN, de acordo com Carrara e Correa (2012), 

baseia-se no “trinômio credibilidade-reputação-transparência”. A política econômica obterá 

uma maior credibilidade em vista da competência da autoridade monetária em atingir a meta 

estabelecida, fazendo com que os agentes colaborem mais com a política. Consequentemente, 

maior será sua reputação, em virtude da confiança desses agentes quanto ao sucesso da política 

implementada. Além disso, o BACEN precisa conferir ao público informações claras, de modo 

a transparecer seu objetivo e diminuir a insegurança quanto à inflação, tornando o espaço 

financeiro mais favorável às decisões de investimento (MENDONÇA, 2004; NORONHA, 

2007). 

 

                                                           
7 Taxa natural de desemprego e expectativas racionais. 
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1.2 DEFINIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RMI 

 

 

Como uma definição formal, pode-se citar:  

Um regime de metas de inflação é aquele no qual as ações da política monetária, 

sobretudo a fixação da taxa de juros básica, são guiadas com o objetivo explícito de 

obtenção de uma taxa de inflação (ou de nível de preços) previamente determinada 

(SVENSSON, 1998; BERNANKE et al., 1999; BOGDANSKI; TOMBINI; 

WERLANG, 2000; MENDONÇA, 2001 apud CURADO & OREIRO, 2005, p.129). 

 

O RMI requer que o governo, juntamente com o BACEN, estipule uma certa meta de 

variação para um dado índice de preços. Ou seja, o principal objetivo de se adotar o regime de 

metas de inflação seria sustentar a taxa de inflação a níveis baixos e estáveis. Com intuito de se 

alcançar tal objetivo, divulga-se uma meta numérica para a inflação, podendo esta ser tanto 

pontual quanto com bandas, junto a um horizonte de tempo (um ano ou mais) que se pretende 

atingir a meta (CARVALHO et al., 2007). 

Como exposto por Lopes et al. (2012), mesmo que a meta inflacionária tenha surgido 

da Teoria Quantitativa da Moeda8 (TQM) em sua versão clássica, é principalmente exercida 

por meio da taxa de juros de curto prazo, e não do controle de agregados monetários, seguindo 

então a Regra de Taylor – a qual defende que o BACEN aumente a taxa de juros em 

porcentagem mais elevada que o acréscimo na inflação –, inserindo-se como principal 

mecanismo da política monetária. Tal argumento baseia-se no fato de que a velocidade de 

circulação da moeda, a qual, segundo Friedman (1956) apud Lopes et al. (2012), deveria ser 

estável ou previsível, é na verdade instável, o que acaba impossibilitando que as autoridades 

monetárias consigam interferir sobre o controle dos preços por meio dos agregados monetários. 

É importante ressaltar que, segundo Carvalho et al. (2007), a Regra de Taylor seria 

uma função de reação do BACEN para se determinar a taxa de juros de curto prazo, isto é, seria 

uma forma do BACEN se guiar para decidir a política monetária. Tal regra associa a taxa de 

juros básica a três elementos: desvios da inflação (presente ou esperada) no tocante da meta 

inflacionária; hiato do produto (desvio do produto efetivo em relação ao potencial); e taxa de 

juros real de equilíbrio. Dessa forma, tem-se a seguinte equação: 

 

𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑔(𝑦𝑡 − 𝑦∗) + ℎ(𝜋 − 𝜋∗) + 𝑟𝑓                           (1) 

                                                           
8 A Teoria Quantitativa da Moeda afirma que há uma relação diretamente proporcional entre nível de preços e 

quantidade de moeda em circulação na economia, mantendo-se constante a velocidade de circulação da moeda e 

o volume de transação de bens e serviços. 
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em que: 𝑖𝑡 é a taxa de juros de curto prazo; 𝜋𝑡 a taxa de inflação; 𝜋∗a meta de inflação; (𝑦𝑡 − 𝑦∗) 

o desvio do PIB quanto ao seu potencial; (𝜋 − 𝜋∗) o desvio da taxa de inflação quanto à meta 

inflacionária; 𝑟𝑓a taxa real de juros de equilíbrio da economia; e g e h são os parâmetros que 

medem a sensibilidade da taxa de juros aos desvios, tanto do PIB quanto da inflação, 

respectivamente. 

Além de se estabelecer uma meta numérica para a inflação, deve-se também contar 

com outros elementos para se escolher o regime de metas de inflação: i) o compromisso prévio 

do BACEN para manter a estabilidade de preços e para atingir seus objetivos; ii) informações 

claras; e iii) transparência a respeito da política monetária, definida pelo BACEN, em relação 

ao público (MISHKIN, 1999 apud MEOTTI, 2009). 

Cabe ressaltar que, para uma política de combate à inflação ter sucesso, é importante 

que o BACEN se comunique com o público explicitando suas intenções, fazendo com que os 

agentes confiem na efetividade da política divulgada e implantada, devendo esta ser executada 

até o fim (NORONHA, 2007). Tendo isto em vista, a autoridade monetária corre o risco de 

perder credibilidade dada a existência de incerteza na economia, que, de acordo com Mendonça 

(2006), pode originar-se de eventos repentinos (como choques na economia) ou do fato de que 

os agentes podem não entender claramente quais os objetivos buscados pela política monetária 

adotada. Sendo assim, o sistema de metas de inflação visa também amenizar tais incertezas, de 

modo a proporcionar maior eficácia da política implementada no momento. 

Autores, como Gomes e Aidar (2004), ainda argumentam que estabelecer somente 

uma meta para a inflação não ajudaria a solucionar os inconvenientes das políticas monetárias 

adotadas pelas diversas nações, sendo imprescindível a adoção de regras de política monetária. 

Como colocado por eles, “estas são responsáveis pelos detalhamentos necessários ao alcance 

da meta com o mínimo de flutuação possível e devem responder às mudanças no produto ou na 

inflação, ter como principal instrumento a taxa de juros e deixar flexível a taxa de câmbio” 

(Ibid, p. 3). 

Nesse contexto, emergiu um extenso debate regras versus discricionariedade acerca da 

forma como deveria ser adotada a política monetária, ou seja, se a mesma deveria ser conduzida 

por meio de regras rígidas ou não. Conforme Neves e Oreiro (2008), os novo-clássicos 

argumentavam que o BACEN deveria ser o responsável por conduzir a política monetária de 

forma explícita, de modo a possuir o controle sobre a inflação, sem que perturbasse o bem-estar 

social. Sendo assim, “a adoção de regra justifica-se pelo fato de que os policymakers não 

conhecem suficientemente a estrutura econômica para que uma política discricionária possa 
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trabalhar bem” (Ibid, p. 107). Posteriormente, a atenção voltou-se para que tipos de planos 

deveriam ser traçados para assegurar a eficácia das regras. 

A nova forma de se conduzir a política monetária se encontra enquadrada no Novo 

Consenso Macroeconômico9, o qual estabelece o controle da inflação como propósito básico 

da política monetária, favorecendo o crescimento econômico. A maneira como se conduz tal 

política tem papel fundamental, dado que pode ocasionar consequências para a economia do 

país, e leva-se em conta que a mesma é mais flexível e possibilita um feedback mais rápido 

quanto aos acontecimentos econômicos (NEVES & OREIRO, 2008). 

Para entender melhor o funcionamento do RMI, tendo em vista o uso de política 

monetária, deve-se analisar os principais canais de transmissão desta última, os quais são 

fundamentais para o funcionamento apropriado do RMI e são divididos em cinco: canal da taxa 

de juros, do crédito, do câmbio, do valor dos ativos e das expectativas. 

 
 

1.3 CANAIS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA 

 

 

Como citado por Barboza (2015), “os mecanismos de transmissão da política 

monetária são os elos que conectam instrumento e objetivo da política monetária” (Ibid, p.138). 

Conforme Mishkin (1995) apud Paes (2014), para que a política monetária seja eficiente, as 

autoridades monetárias necessitam avaliar precisamente o tempo de resposta e de efeito de suas 

políticas, tendo um conhecimento prévio e claro dos mecanismos por meio dos quais a política 

monetária atingirá a economia. 

Por conseguinte, por meio de alterações na taxa de juros, os bancos centrais conseguem 

influir sobre a demanda agregada de cinco maneiras, objetivando minimizar as pressões 

inflacionárias (NORONHA, 2007). 

 

 

 

 

 

                                                           
9 O Consenso estipula que o BACEN utilize como principal meio de se alcançar a estabilidade inflacionária a taxa 

de juros. Logo, as medidas referentes ao patamar desta última estariam de acordo com as teorias da nova política 

monetária, possibilitando que sejam adotadas altas taxas de juros para estabilizar mais rapidamente a inflação, 

dado que isto não afetaria a economia a longo prazo (NEVES & OREIRO, 2008). 
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1.3.1 Canal da taxa de juros 

 
 

O canal da taxa de juros segue o modelo IS-LM10, com uma estrutura a termos de taxa 

de juros bem definida, podendo ser dividido em dois lados: o do investimento e o do consumo. 

Pelo lado do investimento (I), quando se busca, por exemplo, contrair a demanda agregada, o 

BACEN diminuirá a quantidade de moeda (M) em circulação na economia, acarretando em um 

aumento tanto da taxa de juros nominal de curto prazo (i) quanto da taxa de juros real (r). Dado 

que o retorno real dos juros passa a ser maior que a eficiência marginal do capital – sendo a 

elevação do custo relativo do capital –, o nível de investimento tende a declinar, diminuindo a 

demanda agregada (DA) e o nível de produto (Y), e, consequentemente, os preços (P) 

(MENDONÇA, 2001). Assim, 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↑ 𝑟 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝐷𝐴 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                              (2) 

 

Pelo lado do consumo, variações na taxa de juros interferem nas decisões de consumo 

e poupança dos indivíduos, em que elevadas taxas de juros aumentam o custo de oportunidade 

do consumo (C) presente. Isso provocará uma queda da demanda agregada e do nível de produto 

da economia. Em ambos os lados, as reduções da demanda agregada e do produto acarretarão 

em uma queda do nível de preços. Logo, tem-se: 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝐷𝐴 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                                          (3) 

 

 

1.3.2  Canal do crédito    

 

 

O canal do crédito pode ser dividido em dois canais: o canal de empréstimos bancários 

e o canal de balanços. No primeiro, de acordo com Mendonça (2001), ao se utilizar uma política 

monetária contracionista, haverá uma diminuição das reservas (RB) e dos depósitos bancários 

(DB), reduzindo assim a quantidade de empréstimos (EB) ofertados pelos bancos. Essa redução 

                                                           
10 Ver capítulo 12 de Sachs e Larrain (2000). 
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dos recursos disponíveis na economia, provocará uma queda do investimento (I) e do produto 

(Y), e, consequentemente, dos preços (P). Assim, 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑅𝐵 𝑒 ↓ 𝐷𝐵 ⇒ ↓ 𝐸𝐵 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                    (4) 

 

Já no segundo canal, quando se contrai a oferta monetária (M), provoca-se uma 

elevação da taxa de juros (i), favorecendo uma redução no nível de preços das ações (PA) e no 

valor patrimonial das empresas (PL), o que contribui para aumentar a chance de seleção 

adversa11 e risco moral12. Isso porque, dado o menor valor das firmas, os emprestadores 

possuem poucas garantias de seus empréstimos, podendo incorrer em prejuízos maiores; e, 

também, porque os donos dessas firmas possuem fatias menores das ações, procurando investir 

cada vez mais em projetos mais arriscados, reduzindo, então, a transferência de recursos (L) 

para investimento (I). Portanto, é mais difícil para os agentes/empresas adquirirem 

empréstimos, o que acaba por reduzir a demanda agregada (DA), o nível de produto (Y) e, por 

fim, o nível de preços (P) (FONSECA, 2008). Logo, 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑃𝐴 ⇒ ↓ 𝑃𝐿, ↑ 𝑠𝑒𝑙𝑒çã𝑜 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎, ↑ 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙 ⇒ ↓ 𝐿 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝐷𝐴 ⇒

 ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                                                                                                            (5) 

 

Alguns autores, como Bernanke e Gertler (1995) e Mishkin (1995) apud Paes (2014), 

ainda levam em consideração o canal de crédito e sua relação com os gastos dos consumidores, 

em que altas taxas de juros (i) fazem com que os consumidores evitem contrair dívidas, 

reduzindo o nível de consumo (C), o produto (Y) da economia, e, consequentemente, os preços 

(P). Tem-se: 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                                           (6) 

 

 

 

                                                           
11 Deriva-se da informação assimétrica, quando os compradores escolhem de forma errônea certos bens e serviços 

no mercado. Por exemplo, podem adquirir um determinado bem por um certo preço que é considerado mais 

elevado do que de fato vale. 
12 Também relacionado à informação assimétrica, refere-se à probabilidade de o agente mudar de comportamento 

frente às diversas situações que possam ocorrer em uma transação econômica. 
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1.3.3 Canal do câmbio   

 

 

Segundo Carvalho et al. (2007), o canal do câmbio é um mecanismo essencial em 

economias abertas que apresentam um regime de câmbio flexível e livre movimentação de 

capitais. Seguindo a ideia de Mendonça (2001), ao considerar uma contração monetária (M), 

elevando a taxa de juros (i), a taxa de câmbio (E) tende a apreciar-se devido à maior entrada de 

capitais na economia. Mantendo-se constante os níveis de preços internos e externos, a taxa real 

de câmbio (e) também aprecia, reduzindo a competitividade dos bens internos – já que estes se 

tornam relativamente mais caros que os bens externos –, o que induzirá uma queda das 

exportações (X) e, consequentemente, do nível de produto (Y) e do nível de preços (P). Assim, 

tem-se:  

 

 ↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝐸 ⇒ ↓ 𝑒 ⇒ ↓ 𝑋 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                        (7) 

 

É importante levar em consideração também a relação da taxa de câmbio com os 

preços dos bens comercializáveis internacionalmente (os tradables). Conforme Barboza (2015), 

ao se elevar a taxa de juros (i), apreciando a taxa nominal de câmbio (E), o nível de preços (P) 

tende a cair. Complementando com a ideia de Paes (2014): 

[...] a valorização da taxa de câmbio nominal, alterando os preços dos 
tradables, exerce uma influência direta na dinâmica da taxa de inflação, na medida 

em que torna mais barato os preços em moeda doméstica de bens e serviços 

importados, tanto finais quanto intermediários, utilizados em processos produtivos 

locais. A redução dos custos industriais pelo barateamento de insumos e máquinas 

importadas, por exemplo, tenderia, num primeiro momento, a exercer uma pressão 

para a redução dos preços dos tradables que seria estendida para os non-tradables13 

no momento seguinte (Ibid, p.23). 

Assim, 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝐸 ⇒ ↓ 𝑃                                                        (8) 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Bens não-comercializáveis internacionalmente. 
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1.3.4 Canal do valor dos ativos     

 

 

De forma análoga à ideia keynesiana de que a política monetária afetava somente o 

preço de um ativo – taxa de juros –, a visão monetarista busca analisar o efeito dessa política 

monetária sobre os preços relativos dos ativos e a riqueza real dos agentes (MENDONÇA, 

2001; PAES, 2014). Tal canal divide-se em dois lados: o do investimento e o da riqueza. 

O primeiro lado corresponde a teoria do investimento q de Tobin, o qual caracteriza-

se por ser a razão entre o valor das ações de uma empresa e o custo de reposição do capital, 

contribuindo para determinar o retorno para um novo investimento. Caso se tenha um valor de 

q superior a um, ou seja, o valor de mercado das empresas é maior que seu custo de reposição 

do capital, as firmas optarão por investir, dado que os bens de capital se tornam mais baratos. 

Caso o valor de q seja inferior a um, então as firmas não optarão por investir. 

Se a política monetária se caracteriza por uma ação de contração da quantidade de 

moeda em circulação (M) na economia, ou seja, quanto menor é a oferta de moeda, menos 

recursos os agentes terão, reduzindo o nível de gastos desses agentes. Sendo assim, o mercado 

de ações será afetado negativamente, em que, com uma taxa de juros (i) mais elevada, os preços 

das ações (PA) tendem a cair, devido ao fato dos títulos se tornarem mais atrativos do que as 

ações. Assim, o valor de q diminuirá, reduzindo o nível de investimento (I) na economia e, 

consequentemente, o produto (Y) e o nível de preços (P) (MENDONÇA, 2001). Logo, 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑃𝐴 ⇒ ↓ 𝑞 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                           (9) 

 

O segundo lado seria o efeito riqueza14 mediante o consumo, em que o principal 

elemento de riqueza seria o nível de ações retido pelo público. Caso o preço das ações decline 

– dada uma contração monetária –, a riqueza (R) tende a diminuir, reduzindo o nível de recursos 

que os indivíduos possuirão no decorrer de suas vidas e, consequentemente, o nível de consumo 

(C) dos mesmos. Tal ocorrido acarretará em queda no produto e dos preços (FONSECA, 2008). 

Assim, 

                                                           
14 Segundo Mendonça (2001), o canal efeito riqueza refere-se ao ciclo de vida de Modigliani, em que a renda dos 

indivíduos se altera no decorrer de suas vidas. A poupança seria o principal elemento para se manter o consumo 

estável a longo prazo, possibilitando aos agentes transferirem suas rendas de períodos em que são mais elevadas, 

para períodos em que são mais reduzidas. A renda seria, então, dividida em três partes: capital humano, capital 

real e riqueza financeira.  
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↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑃𝐴 ⇒ ↓ 𝑅 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃                         (10) 

 
 

1.3.5 Canal das expectativas    

 

 

Como exposto por Barboza (2015), as expectativas de inflação auxiliam na previsão 

inflacionária, tendo uma relação negativa com variações nas taxas de juros. Os agentes 

conseguem revisar suas escolhas sobre consumo, poupança e investimento, dada as variações 

nas taxas de juros, levando em consideração suas expectativas quanto ao andamento da 

economia no futuro. Dessa forma, tais expectativas colaboram para a determinação dos preços 

a partir de três maneiras: i) de forma direta, associando-se aos preços dos bens e serviços; ii) 

por meio dos salários, associando-se aos salários nominais (w) – um importante custo para as 

empresas –; e iii) de forma indireta, modificando a taxa real de juros ex-ante (r ex-ante). Sendo 

assim, 

                          

                                           ⇒ ↓ 𝜋𝑒  ⇒ ↓ 𝑃 

                              ↑ 𝑖         ⇒ ↓ 𝜋𝑒  ⇒ ↓ 𝑤 ⇒ ↓ 𝑃                                                   (11) 

                                           ⇒ ↓ 𝜋𝑒  ⇒ ↑ 𝑟𝑒𝑥−𝑎𝑛𝑡𝑒 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝑃 

 

O que se percebe é que uma política monetária de cunho contracionista, para evitar 

uma aceleração inflacionária, causa efeitos recessivos no curto prazo. O aumento da taxa de 

juros reduz as expectativas inflacionárias (𝜋𝑒) dos agentes, influenciando diretamente o nível 

de preços, de modo a reduzi-lo; ou reduzindo o nível do salário nominal para, posteriormente, 

atingir os preços; ou, ainda, elevando as taxas de juros ex-ante, colaborando para diminuir o 

nível de consumo (C) e investimento (I), e, consequentemente, o produto (Y) e o nível de preços 

(P). 

Entretanto, conforme Mendonça (2001), o BACEN pode diminuir as taxas de juros 

esperadas, a fim de retomar a confiança dos agentes em relação à economia, e reverter o impacto 

recessivo de controle da inflação para que a economia volte a prosperar, em consequência de 

uma elevação do nível de investimentos.  
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1.4 PRINCIPAIS CRÍTICAS E PROBLEMAS DO RMI    

 
 

Existem algumas críticas e/ou problemas referentes ao regime de metas, sejam eles 

destinados aos fundamentos teóricos do regime ou, então, à aplicabilidade do mesmo, que são 

relevantes para o entendimento do assunto. Desta maneira, esta seção é dividida em duas 

subseções: uma apresentando as críticas teóricas e outra expondo o problema das obstruções 

dos canais de transmissão no Brasil.   

 
 

1.4.1 Críticas aos fundamentos teóricos do RMI    

 
 

Segundo Murbach (2016) e Squeff et al. (2009), o regime de metas de inflação sofre 

algumas críticas por parte de vários autores, os quais argumentam que o regime não seria um 

modelo apropriado de política monetária. Ou seja, pela maneira como o RMI é conduzido, o 

regime acaba divergindo de algumas teorias, como, por exemplo, a teoria Pós-Keynesiana. Isso 

porque: i) o regime se baseia na premissa de neutralidade da moeda, assumindo que se tem uma 

taxa natural de desemprego; e ii) a inflação decorre principalmente do excesso de demanda. 

Para alguns autores, a moeda não é neutra no curto e no longo prazo, indicando a 

inexistência de equilíbrio no longo prazo, sem levar em conta a política monetária. Argumentam 

ainda que as variáveis nominais afetam as variáveis reais no longo prazo, dado que alterações 

nos juros de curto prazo afetam de forma permanente as decisões de investimento (SQUEFF et 

al., 2009; GAZZARRINI, 2015). 

Há aqueles que ainda explicam que o excesso de demanda somente acarretará em uma 

elevação dos preços no mercado à vista, devendo-se, então, combater essa inflação por meio de 

instrumentos de política monetária (MURBACH, 2016). Tal maneira de se conduzir a política 

monetária desconsidera a inflação de custos e reprime o debate acerca das causas do processo 

inflacionário (MODENESI, 2005). São sete tipos de inflação apontados por alguns críticos: 

salarial, de rendimentos decrescentes, de lucros, de impostos, importada, proveniente de 

choques de oferta, e de demanda15. Com exceção do último tipo, os demais são todos 

provenientes do lado da oferta, e, portanto, não sofreriam influência direta da taxa de juros. 

                                                           
15 Ver Murbach (2016), entre outros. 
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Apesar das divergências entre os princípios, há autores que sugerem a existência de 

uma concordância entre as teorias. Conforme Carmo (2014), há a possibilidade de se adotar um 

modelo menos rígido para o regime, de modo a reduzir os custos relacionados à taxa de juros 

ou diminuir a necessidade de alterações nos juros para se conseguir cumprir a meta 

inflacionária. Assim, baseando-se nesse modelo, ter-se-ia: a aplicação de um intervalo de 

tolerância próximo de um ponto central; a utilização de um índice de preços excluindo itens 

sensíveis a choques de oferta; a definição de períodos maiores para o cumprimento da meta; o 

estabelecimento de uma taxa de juros mais discricionária; e o emprego de outras políticas como 

complemento para a estabilização da inflação. 

Para que o modelo se torne menos rígido e se adeque à economia devidamente, Squeff 

et al. (2009) explica que se deve admitir a curva de Phillips no longo prazo do tipo backward 

bending. 

A lógica por trás dessa argumentação se baseia na ideia de que para níveis muito 

baixos de inflação, os trabalhadores têm alguma espécie de “ilusão monetária”, na 

medida em que a inflação pode ajudar a lubrificar as “engrenagens” do mercado de 

trabalho, facilitando o ajuste entre salários relativos e preços no setor com 

desemprego. Isso gera uma relação negativa entre inflação e desemprego ao longo de 

um intervalo restrito da curva de Phillips de longo prazo. Neste intervalo, a política 

monetária deve ser conduzida de forma a atingir a taxa de inflação que minimiza a 

taxa de desemprego. Em outras palavras, a política monetária deve ser guiada pela (...) 

taxa de inflação para a qual o desemprego é mínimo, que representa o ponto em que 

o mercado de trabalho como um todo está lubrificado pela taxa de inflação ideal. Uma 

vez que a inflação suba acima do limite estabelecido neste intervalo, os trabalhadores 

resistirão à uma redução nos salários reais, de modo que a inflação perde o seu efeito 

lubrificante no mercado de trabalho. Nesta abordagem, o regime de metas de inflação 

é um modelo de política monetária desejável para alcançar o nível mais baixo de 

desemprego compatível com uma taxa de inflação estável (Ibid, p. 6-7). 

 

Logo, é possível observar uma diferença quanto ao objetivo da conduta da política 

monetária entre as teorias, em que, para aquelas críticas ao RMI é de fundamental importância 

para a política monetária que se mantenha o nível de emprego da economia, ao passo que para 

o próprio RMI o foco principal seria o controle de preços (CARMO, 2014). 

Seguindo análises econométricas realizadas por Arestis e Sawyer (2006), Squeff et al. 

(2009) inferem que alterações nos juros podem afetar permanentemente o nível de investimento 

e o estoque de capital, expressando a não-neutralidade a longo prazo da política monetária. 

Lopes et al. (2012) complementam dizendo que, havendo uma elevação dos juros como forma 

de controlar a inflação, reduz-se o produto da economia, prejudicando a produção, a capacidade 

produtiva e o nível de emprego. Logo, a política monetária deve ser orientada por meio de 

alterações suaves nos juros, de modo a evitar seus efeitos negativos. Segundo Squeff et al. 

(2009), devido a inflação ser pouco sensível aos juros, é possível que se controle a mesma por 

outros mecanismos além da taxa de juros. Assim, o autor  
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[...] ressalta a importância do arranjo institucional escolhido pelos BCs do RMI para 

o seu sucesso. Este arranjo se refere aos aspectos operacionais do regime, como: a 

utilização de um índice cheio ou núcleo para mensuração e determinação da meta da 

inflação; se a meta será pontual ou com intervalos de tolerância; o estabelecimento do 

período de convergência da inflação à meta; o modus operandi de determinação da 

taxa de juros (regras versus discricionariedade); e a utilização de outros instrumentos 

de política econômica para controle da inflação. Conforme a escolha desses aspectos, 

será possível constatar o grau de flexibilidade do RMI, que permite fazer inferências 

sobre outras variáveis além da inflação (GAZZARRINI, 2015, p. 16). 

 

Dessa maneira, havendo uma maior flexibilidade do RMI, poder-se-á utilizar, por 

exemplo, controles de crédito, capitais e, ou políticas de renda, com intuito de diminuir os 

efeitos negativos gerados pelo uso dos juros sobre o nível de produto e emprego 

(GAZZARRINI, 2015). 

 

 

1.4.2 Obstruções dos canais de transmissão    

 
 

Autores, como Barboza (2012 e 2015), acreditam que a situação da elevada taxa de 

juros no Brasil, a qual é discutida melhor na próxima seção, é causada por obstruções nos 

mecanismos de transmissão da política monetária. Tais obstruções seriam decorrentes de alguns 

aspectos da própria economia brasileira, como: i) segmentação no mercado de crédito; ii) baixa 

penetração do crédito livre na determinação da renda; iii) truncada estrutura a termo da taxa de 

juros; iv) presença das Letras Financeiras do Tesouro (LFTs)16 na constituição da dívida 

pública; e v) presença dos preços administrados17 na constituição do IPCA (Ibid, 2015, p. 134). 

O mercado de crédito segmenta-se em crédito direcionado e crédito livre, em que o 

primeiro não é afetado por modificações da política monetária e é, geralmente, inferior à taxa 

básica de juros. Logo, quanto maior a presença do crédito direcionado em relação ao crédito 

total, a eficácia da política monetária no quesito de influenciar a demanda agregada e a inflação 

tende a ser menor (Ibid). 

Como citado por Barboza (2015), “mesmo sendo o único segmento do crédito 

responsável por transmitir adiante os impulsos de política monetária no Brasil, o crédito livre é 

pouco representativo para fins de determinação da demanda agregada” (Ibid, p. 142). Dado que 

os níveis de crédito no Brasil ainda são de certa forma baixos, modificações na taxa de juros 

                                                           
16 Títulos pós-fixados e sem risco de taxa de juros. 
17 Como colocado por Barboza (2015), “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” (p. 146-147). 
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acabam afetando somente uma pequena parte da demanda agregada, tornando o canal de crédito 

livre pouco expressivo quanto aos efeitos da transmissão da política monetária. 

De acordo com Carvalho (2005), não foi possível constituir uma estabilidade 

financeira pós Plano Real por se ter um mercado financeiro submetido a papeis públicos de 

curto prazo, os quais eram remunerados a taxas de juros muito elevadas. Assim, “os estímulos 

gerados pela política monetária não se transmitiram aos segmentos mais longos, onde pudessem 

influenciar as escolhas de investimento real, pela inexistência daqueles segmentos” (Ibid, p. 

332). Conjuntamente, sabe-se que títulos com prazos de vencimento maiores oferecem um 

efeito-riqueza maior do que os de vencimento menores. Porém, dada a inexistência de 

segmentos mais longos no Brasil, não há tal efeito-riqueza, ressaltando uma obstrução na 

transmissão (BARBOZA, 2012). 

A transmissão da política monetária, por meio do canal de ativos, também se torna 

ineficaz pela elevada participação de LFTs, as quais são imunes ao efeito-riqueza. Um aumento 

da taxa de política monetária, segundo Barboza (2012), faz com que os rendimentos das LFTs 

aumentem na mesma proporção que os fatores de desconto aplicados às mesmas, de forma a 

eliminar a influência sobre o preço do título e a riqueza do possuidor. Caso o efeito-riqueza não 

opere, somente a outra parte da dívida pública conduz a política monetária de forma precisa. 

Os bancos também podem deixar de adquirir crédito na mesma amplitude que o fariam sem as 

LFTs, já que, ao se aplicar em LFTs, parte dos ativos ficará imune a variações nas taxas de 

juros. 

Por fim, a grande presença dos preços administrados no IPCA também colabora para 

diminuir a eficácia da política monetária. Tais preços tendem a não se modificarem frente 

alterações na política monetária por serem insensíveis às circunstâncias de oferta e demanda. 

Logo, a presença de tais preços diminui a sensibilidade da taxa de inflação perante ao que 

acontece com a demanda no Brasil (BARBOZA, 2015). 

No Brasil, os bancos têm uma participação de títulos públicos em seu ativo muito 

elevada. Durante um bom período de estabilidade inflacionária, a dívida pública era composta 

em grande parte por títulos indexados à SELIC, fazendo com que o ativo dos bancos não fosse 

afetado pelo efeito riqueza. Conjuntamente, estes títulos indexados colaboram para um efeito 

renda positivo sobre os bancos em meio a um aumento dos juros. Isto posto, Fonseca (2008) 

também argumenta que elevações nas taxas de juros contribuem para um efeito renda positivo 

sobre o ativo dos bancos, colaborando para manter ou elevar a quantidade de empréstimos 

conferidos. Assim, em vez de fortalecer a transmissão da política monetária, tal comportamento 

do canal de empréstimos bancários pode ocasionar uma obstrução no mesmo. 
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Paes (2014) destaca que obstruções ou falhas nos mecanismos de transmissão da 

política monetária impossibilitam relativamente que os efeitos das taxas de juros sejam 

repassados para a economia. Sendo assim, a política monetária, segundo Barboza (2012 e 2015) 

e Oliveira (2016), acaba tendo seu poder reduzido e o BCB, para conseguir manter os preços a 

níveis estáveis, passa a demandar maiores taxas de juros. Logo, a taxa de juros só tenderá a 

diminuir caso ocorra desobstrução de alguns mecanismos de transmissão da política monetária 

e, consequentemente, aumento do poder da mesma. 

 
 

1.5 UMA ANÁLISE DO RMI NO BRASIL ACERCA DAS TAXAS DE INFLAÇÃO E 

DE JUROS 

 
 

Como mencionado no início do capítulo, a situação hiperinflacionária, a qual o Brasil 

presenciava, afetou seu desenvolvimento na década de 1980. Silva (2002) explica que, neste 

contexto, o Plano Real surgiu em julho de 1994 como forma de combater os processos 

inflacionários crônicos vivenciados no país. O autor defende também que a principal medida 

do Plano foi a constituição da âncora cambial, a qual, posteriormente, veio a se tornar um 

problema para a economia, devido às perdas de reservas e a uma desvalorização cambial, 

estimuladas por esta política, levando à adoção do RMI como nova âncora nominal. 

Na Figura 1 mostra-se a variação do IPCA e da SELIC, mensalmente, desde o ano de 

implementação do Plano Real (1994) até o ano de implementação do RMI (1999). 
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Figura 1 – Comparativo entre IPCA e SELIC (% a.m.) no Brasil de 1994 a 1999 

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

 

Ao analisar a Figura 1, percebe-se que o nível de inflação do Brasil permaneceu alto 

até junho de 1994, chegando a casa dos 40% ao mês, e somente em julho do mesmo ano que se 

conseguiu reduzir significativamente, alcançando a casa dos 6%. Posteriormente a este período, 

verifica-se que a inflação se manteve estável até 1999, quando o RMI foi adotado, a fim de 

continuar mantendo a inflação estabilizada a baixos custos para o país. 

É possível notar também que a taxa de juros seguiu a mesma dinâmica descrita 

anteriormente, chegando a casa dos 50% ao mês, antes da implementação do Plano Real, e 

reduzindo-se para praticamente 6%, após a implementação, porém permanecendo superior ao 

nível de inflação (medido pelo IPCA). Outro ponto interessante averiguado por meio da análise 

da Figura 1 é a permanência, de certa forma, estável até 1999, do comportamento da taxa de 

juros, o qual se mostra similar ao comportamento do IPCA para o mesmo período. Em termos 

de média mensal, ter-se-ia: para o período de 1994 a 1998, o IPCA com média 0,99% e a SELIC, 

2,63%; já para o período de 1999 a 2016 (como pode ser verificado no decorrer desta seção), o 

IPCA com média 0,55% e a SELIC, 1,14%. 

Logo, pode-se observar que o Plano Real foi eficaz em reduzir o nível de inflação no 

Brasil, mesmo com algumas elevações da taxa de juros em 1997 – a fim de incentivar a entrada 

de capital estrangeiro e evitar a crise cambial. Ramos (2016) argumenta que “de 1995 a 1998, 
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o Plano Real vinha apresentando um bom desempenho no seu papel de controlar a inflação, 

porém os problemas fiscais do governo aumentavam excessivamente o déficit público” (Ibid, 

p. 208). Os ataques especulativos ao Real, a perda de reservas e a vulnerabilidade externa da 

economia18, levaram o Governo brasileiro a desvalorizar o câmbio e, consequentemente, a 

eliminar a âncora cambial, tendo que adotar o RMI como meio de continuar o processo de 

estabilização da inflação, sem causar novos desequilíbrios no balanço de pagamentos (Ibid). 

Entretanto, tendo como base as situações decorrentes da implementação do RMI 

supracitadas, e sabendo da trajetória das taxas de inflação e de juros de 1994 a 1998, pode-se 

perceber uma significativa alteração no comportamento das mesmas no período seguinte à 

adoção do regime. A Figura 2 mostra o histórico da inflação e das metas, no Brasil, no pós 

Plano Real. 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver Ramos (2016). 
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Figura 2 – Comparativo das metas inflacionárias e das taxas de inflação efetivas (% a.a.) no 

Brasil de 1999 a 2016 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do BCB. 

 

Ao observar a Figura 2, percebe-se que as taxas de inflação oscilaram 

consideravelmente no decorrer dos anos, de 1999 a 2016, mostrando-se em sua maioria 

superiores às metas estabelecidas. Nos dois primeiros anos do RMI (1999 e 2000), conseguiu-

se manter a inflação estabilizada dentro dos intervalos de tolerância, porém, em 2001 e 2002, a 

mesma ultrapassou o limite superior em níveis relativamente elevados. Já em 2003, a meta foi 

ajustada de 4% para 8,5% – fazendo com que a inflação retornasse para o intervalo estabelecido 

–, e em 2004, de 3,75% para 5,5%, sendo que em 2003 a banda mudou de 2 pontos para 2,5 e 

em 2006 retornou para 2 pontos, porém, para os anos de 2017 e 2018, o intervalo foi reduzido 

para 1,5. Entretanto, entre os anos de 2008 a 2016, a inflação manteve-se muito próxima aos 

limites superiores estabelecidos para cada ano, chegando até mesmo a ultrapassá-los, como 

ocorreu em 2015. 

Segundo Modenesi e Modenesi (2012), posteriormente à implementação do RMI era 

de se esperar que, conforme os preços fossem se estabilizando, a taxa SELIC fosse reduzida 

consideravelmente. Porém, isso não ocorreu, permanecendo ainda em altos patamares. Este 
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problema, segundo os autores, deve-se à rigidez da política monetária, uma das principais 

razões para o baixo desempenho da economia brasileira, em que se mantêm elevadas taxas de 

juros simultaneamente a elevados níveis de inflação. 

Como mencionado por Bresser-Pereira e Gomes (2006), “o controle inflacionário 

continuou a ser encarado como objetivo principal, deixando de reconhecer que a taxa básica de 

juros extremamente elevada era também um grande obstáculo para uma verdadeira 

estabilização macroeconômica” (Ibid, p.29). 

Já na Figura 3, apresenta-se o comportamento da taxa de juros no Brasil no período 

seguinte à adoção do RMI. 

  

Figura 3 – Comportamento da taxa de juros SELIC (% a.a.) no Brasil de 1999 a 2016 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do BCB. 

 

Com base na análise da Figura 3, nota-se as significativas variações da taxa SELIC ao 

longo dos anos de 1999 a 2016, deixando claro que, mesmo com alguns períodos de decréscimo, 

a mesma ainda continuou significativamente elevada, evidenciando ser um problema para a 

economia brasileira. A média de juros nesse período foi de, aproximadamente, 14%, em que de 

2002 a 2012 houve uma tendência declinante, tendo um valor máximo de 23,03% em 2002 e 

um valor mínimo de 7,16% em 2012; e após 2012 a taxa SELIC voltou a se elevar. 
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Assim, há autores, como Mendonça (2001), que argumentam que o RMI foi incapaz 

de estabelecer uma tática para determinar a taxa básica de juros no Brasil, prejudicando a 

conduta da política monetária. Outros, como Bresser-Pereira (2004), alegam que as altas taxas 

de juros são uma espécie de armadilha que acaba atrapalhando o crescimento da economia. Este 

mesmo autor, assim como Arestis et al. (2009), expõe que elevados juros causam queda no 

nível de investimento e elevação do déficit público, e, além disso, pode fazer com que a taxa de 

câmbio diminua relativamente ao dólar, dado que o primeiro corresponde a uma função inversa 

do segundo.  

Para Modenesi e Modenesi (2012), o foco deve voltar-se ao problema da taxa de juros. 

A redução dos juros para níveis próprios de economias estáveis 

— sem que isso implique a volta da inflação — é o grande desafio a ser cumprido 

pelo país. Já não é mais razoável controlar a inflação praticando as maiores taxas de 

juros do mundo. A estabilidade somente estará consolidada — tanto do ponto de vista 

econômico quanto político — quando o controle da inflação for associado a um mix 

de política econômica que viabilize o desenvolvimento econômico e, portanto, seja 

sustentável a longo prazo (Ibid, p. 393). 

 

Logo, seguindo este pensamento, seria necessária uma combinação de políticas 

econômicas para ajustar a economia e, neste contexto, alguns autores já avaliaram o uso de 

outros mecanismos na economia brasileira que auxiliassem na estabilidade dos preços, 

direcionando-os para a meta de inflação estabelecida. Mecanismos estes que poderiam 

corresponder às medidas macroprudenciais, as quais passaram a ser adotadas no Brasil 

principalmente no período da crise de 2008 e apresentaram uma forte relação com o regime de 

metas de inflação, deixando de ser reservadas exclusivamente à estabilidade do sistema 

financeiro. Tais medidas são abordadas com maior clareza e detalhamento no próximo capítulo. 

 

 

1.6 RMI EM ECONOMIAS EMERGENTES: UMA COMPARAÇÃO DO BRASIL COM 

OUTRAS ECONOMIAS     

 
 

De acordo com algumas análises feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

por alguns economistas pertencentes à organização, como colocado por Farhi (2007), os países 

emergentes deveriam seguir algumas condições fundamentais para se adotar o RMI, tais como: 

autonomia e infraestrutura técnica bem desenvolvida do BACEN; certa estrutura econômica, 

em que os preços se encontram desregulados, pouco sensível aos preços das commodities e ao 

câmbio, e mínima dolarização; e um sistema financeiro saudável, no qual o mercado de capitais 

se encontra bem desenvolvido de modo a diminuir os problemas da política monetária 
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juntamente à sua finalidade de estabilização financeira e assegurar que seus mecanismos de 

transmissão sejam eficientes. No entanto, outros economistas ressaltam que tais condições 

deveriam ser tidas como desejáveis, e não como primordiais (FARHI, 2007). 

Já Noronha (2007) traz em seu trabalho outras características comuns dos países 

emergentes que poderiam ser enfrentadas com a adoção do regime de metas, tais como: “(i) 

condição fiscal desfavorável; (ii) baixo nível de regulação financeira prudencial; (iii) baixa 

credibilidade da autoridade monetária; (iv) elevado grau de endividamento em moeda 

estrangeira; e (v) vulnerabilidade externa” (Ibid, p. 15). 

Segundo Fonseca (2008), o modo de condução dos mecanismos de transmissão da 

política monetária dos países emergentes era distinto do verificado nos países desenvolvidos. 

Isso se devia ao seguinte quadro daquelas economias: 

A inflação era alta e volátil, havia a predominância do regime de taxa de câmbio fixa 

ou controlada. O sistema financeiro destas economias era fechado ao exterior, pouco 

desenvolvido e com equilíbrio patrimonial vulnerável. As economias mantinham uma 

relação conflituosa com o comércio internacional, mantendo-se relativamente fechada 

(FONSECA, 2008, p. 71). 

 

No entanto, em torno de uma década após os processos de implementação do RMI nos 

países, mudanças significativas ocorreram nas economias emergentes, modificando o 

desempenho dos mecanismos de transmissão: “A política monetária passa a ser independente e 

com ênfase no controle da inflação. Os mercados financeiros se desenvolveram e ficaram mais 

sólidos e dinâmicos. As economias passaram por mudanças estruturais, tais como a abertura 

comercial e da conta de capital” (Ibid, p.72). 

Conforme Fonseca (2008), essas alterações nos mecanismos de transmissão resultaram 

de mudanças na conduta da política monetária, do melhor desenvolvimento do sistema 

financeiro e de modificações na estrutura da economia. Os instrumentos utilizados na política 

monetária das economias emergentes passaram a tender para aqueles utilizados nas economias 

desenvolvidas. Tinha-se, anteriormente, como principal instrumento o controle de crédito. 

Agora, a taxa de juros de curto prazo passou a ser adotada pela maioria dos países (Ibid). 

De acordo com Farhi (2007), as economias emergentes apresentam diferenças quanto 

à adoção do regime de metas, seja em relação aos seus históricos inflacionários ou, então, ao 

formato e gestão das políticas monetárias implementadas. Como exposto por Arestis et al. 

(2009), houve uma tendência de redução da taxa de inflação nos países emergentes no decorrer 

dos anos, sejam os que adotaram ou não o regime de metas, sendo que os que não adotaram tal 

regime obtiveram uma evolução nos indicadores econômicos. 
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Para uma melhor análise do desempenho de algumas economias em comparação com 

a economia brasileira, desenvolveu-se duas tabelas com dados das taxas de inflação e das taxas 

de juros de dez países, podendo estes serem divididos em três grupos: países vizinhos ao Brasil 

que adotaram o RMI (Chile, Colômbia, México e Peru), grandes economias emergentes que 

adotaram o RMI (Indonésia e Turquia) e grandes economias que não adotaram o RMI (China, 

Índia e Rússia). Na Tabela 1 apresentam-se as taxas de inflação destes países. 

 

Tabela 1 – Taxas de inflação (% a.a.) de economias emergentes de 1999 a 2016 

Ano/País Brasil* Chile* China Colômbia* Índia Indonésia* México* Peru* Rússia Turquia* 

1999 8,94 2,32 -1,00 9,24 3,68 2,01 12,32 3,73 36,50 68,81 

2000 5,97 4,55 1,50 8,75 2,93 9,35 8,96 3,73 20,20 39,00 

2001 7,67 2,67 -0,30 7,65 5,10 12,55 4,40 -0,13 18,60 68,49 

2002 12,53 2,87 -0,40 7,00 3,78 9,86 5,70 1,52 15,10 29,71 

2003 9,30 1,10 3,20 6,49 3,99 5,16 3,98 2,48 12,00 18,40 

2004 7,60 2,45 2,40 5,50 4,23 6,40 5,19 3,48 11,70 9,35 

2005 5,69 3,67 1,60 4,85 3,30 17,11 3,33 1,49 10,90 7,72 

2006 3,14 2,61 2,80 4,48 6,83 6,60 4,05 1,14 9,00 9,65 

2007 4,46 7,86 6,50 5,69 6,44 6,05 3,76 3,93 11,90 8,39 

2008 5,90 7,09 1,20 7,68 9,05 11,06 6,53 6,65 13,30 10,06 

2009 4,31 -1,51 1,90 2,00 12,57 3,01 3,57 0,25 8,81 6,53 

2010 5,91 2,93 4,60 3,18 9,17 6,96 4,40 2,08 8,78 6,40 

2011 6,50 4,38 4,10 3,73 8,78 3,78 3,82 4,74 6,10 10,45 

2012 5,84 1,43 2,50 2,44 9,90 3,65 3,57 2,65 6,57 6,16 

2013 5,91 2,83 2,50 1,93 8,24 8,08 3,97 2,86 6,47 7,40 

2014 6,41 4,66 1,50 3,66 5,27 8,36 4,08 3,22 11,35 8,17 

2015 10,67 4,41 1,60 6,77 5,26 3,35 2,13 4,40 12,91 8,81 

2016 7,25 3,46 2,30 5,96 5,29 3,41 3,16 2,95 5,95 9,09 

Média 6,89 3,32 2,14 5,39 6,32 6,79 4,83 2,92 12,56 8,28 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do International Monetary Fund (FMI) - World Economic Outlook 

Database. 

Nota: (*) Média a partir do ano de adoção do RMI: Brasil - 1999, Chile - 1999, Colômbia - 1999, Indonésia - 2005, 

México - 1999, Peru - 2002, Turquia - 2006. (Shifino, 2009; Rampon, 2012). 

 

Como pode ser observado a partir dos dados da Tabela 1, a média inflacionária do 

Brasil é superior às demais economias emergentes que adotaram o RMI, sendo inferior apenas 

à Turquia. Em relação aos países que não adotaram o RMI, o Brasil obteve uma inflação 

superior à China e à Índia, mas inferior à Rússia, lembrando que, quanto a estas últimas 

economias, a análise foi feita levando em conta o ano de adoção do RMI no Brasil, ou seja, a 

média foi obtida a partir de 1999. Sendo assim, o Brasil é considerado um caso à parte, porque, 

mesmo que os demais países emergentes tivessem passado por reduções em suas taxas de 
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inflação após a adoção do RMI, sua inflação permaneceu relativamente elevada no mesmo 

período de implementação do regime, reduzindo muito pouco no decorrer dos anos. 

Já na Tabela 2 expõe-se as taxas de juros dos países supracitados. 

 

Tabela 2 – Taxas de juros (% a.a.) de economias emergentes de 1999 a 2016 

Ano/País Brasil* Chile* China Colômbia* Índia Indonésia* México* Peru* Rússia Turquia* 

1999 19,00 5,00 - 12,00 - 12,51 - - - 69,97 

2000 15,75 5,00 5,85 12,00 - 14,53 - - - 183,20 

2001 19,00 6,50 5,85 8,50 - 17,62 - - - 59,00 

2002 25,00 3,00 5,31 5,25 - 12,93 - - - 44,00 

2003 16,50 2,45 5,31 7,25 - 8,31 - 2,50 - 26,00 

2004 17,75 2,25 5,58 6,50 6,00 7,43 - 3,00 - 18,00 

2005 18,00 4,50 5,58 6,00 6,25 12,75 - 3,25 - 13,50 

2006 13,25 5,25 6,12 7,50 7,25 9,75 - 4,50 - 17,50 

2007 11,25 6,00 7,47 9,50 7,75 8,00 - 5,00 - 15,96 

2008 13,75 8,25 5,31 9,50 6,50 9,25 8,25 6,50 - 15,63 

2009 8,75 0,50 5,31 3,50 4,75 6,50 4,50 1,25 - 6,50 

2010 10,75 3,12 5,81 3,00 6,25 6,50 4,50 3,00 - 1,63 

2011 11,00 5,25 6,56 4,75 8,50 6,00 4,50 4,25 5,25 5,00 

2012 7,25 5,00 6,00 4,25 8,00 5,75 4,50 4,25 5,50 5,00 

2013 10,00 4,50 6,00 3,25 7,75 7,50 3,50 4,00 5,50 3,50 

2014 11,75 3,00 5,60 4,50 8,00 7,75 3,00 3,50 17,00 7,50 

2015 14,25 3,35 4,35 5,75 6,75 7,50 3,25 3,75 11,00 7,25 

2016 13,75 3,50 4,35 7,50 6,50 4,75 5,75 4,25 10,00 7,25 

Média 14,26 4,25 5,67 6,69 6,94 7,67 4,64 3,79 9,04 8,43 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do International Monetary Fund (FMI) - International Financial 

Statistics (IFS). 

Nota: (*) Média a partir do ano de adoção do RMI: Brasil - 1999, Chile - 1999, Colômbia - 1999, Indonésia - 2005, 

México - 1999, Peru - 2002, Turquia - 2006. (Shifino, 2009; Rampon, 2012). 

 

Conforme a Tabela 2, é possível verificar que a média da taxa de juros do Brasil é 

superior a todas as outras economias analisadas. Observando os dados é possível notar ainda 

que a taxa de juros brasileira se manteve elevada ao longo dos anos, enquanto que em alguns 

países a mesma praticamente se manteve em baixos patamares, como é o caso do Chile, do 

México e do Peru. Quanto à Rússia, a taxa de juros tendeu a aumentar, e quanto à Turquia, a 

mesma declinou significativamente até o período de adoção do RMI. 

A economia brasileira apresentou, conforme Modenesi e Modenesi (2012), um 

precário desempenho devido à rigidez monetária, entre 1995 a 2010, em que o PIB cresceu a 

taxas muito baixas. Assim, apesar de possuir problemas comuns a outros países emergentes, o 

pior desempenho da economia brasileira poderia indicar a predominância de fatores 

domésticos, como foi o caso da rigidez monetária e, também, das obstruções nos canais de 
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transmissão. Se comparado a outras economias emergentes, a situação é pior, dado que estas 

economias obtiveram um crescimento bem superior e sustentável. 

Silva (2007) afirma que, durante a efetivação do RMI, os principais países emergentes 

experimentaram taxas de crescimento econômico mínimas e níveis relativamente altos de 

inflação. Squeff et al. (2009) argumentam que países cujo histórico recente de inflação alta, 

como o Brasil, México, Peru, Chile, entre outros, utilizam um RMI mais inflexível, ao passo 

que outros utilizam um RMI menos rígido19, como a África do Sul e a Coréia do Sul. 

Logo, de acordo com os resultados, dentro do grupo seleto, o Brasil é o país que 

apresenta uma das maiores taxas de inflação e a maior taxa de juros em se tratando de economias 

emergentes, principalmente após a implementação do RMI. Ressalta-se também que algumas 

economias, mesmo não adotando o RMI, conseguiram manter baixos níveis de inflação e juros, 

ao longo dos anos, conseguindo ainda certa evolução em seus indicadores econômicos.  

Dessa forma, o próximo capítulo segue abordando a respeito das medidas 

macroprudenciais, verificando como as mesmas poderiam colaborar para amenizar essa 

situação de elevadas taxas de inflação e de juros na economia brasileira, ou seja, apresentando 

a relação entre medidas macroprudenciais e a própria política monetária. Assim, é possível 

entender se tais medidas podem auxiliar no desempenho do RMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Um regime mais rígido considera que o BACEN conduz a política monetária de acordo com a Regra de Taylor, 

em que a taxa de juros responde a alterações nos preços e na renda conforme o objetivo da política monetária de 

combate à inflação. Mas caso o BACEN estabeleça a taxa de juros baseado em discricionariedade, o regime seria 

menos rígido (SQUEFF et al., 2009). 
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CAPÍTULO 2 – O ARCABOUÇO TEÓRICO DAS MEDIDAS 

MACROPRUDENCIAIS E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 
 

Com a deflagração da crise global de 2008, a estabilidade econômica dos países foi 

posta em cheque, dada a fragilidade e instabilidade dos mercados financeiros. Esta crise, que 

surgiu no setor financeiro e se alastrou com certa rapidez pela economia mundial, mostrou a 

importância do estabelecimento de diretrizes mais rígidas a serem praticadas pelas instituições 

financeiras, a fim de que recuperassem a confiança em relação à solvência e à liquidez do 

sistema financeiro (SOUZA, 2015). 

Segundo Donelian (2012), os dois primeiros acordos de Basileia (I e II20), que traziam 

consigo já algumas medidas de cunho prudencial, apresentaram-se ineficientes no quesito de 

impedir possíveis crises financeiras provenientes de uma maior alavancagem, maiores riscos e 

ausência de liquidez. As críticas que rondavam os acordos baseavam-se na característica pró-

cíclica das normas de requerimento de capital, na ausência de qualidade e liquidez dos recursos 

à disposição dos bancos, e na ausência de regulamentação e rigidez no controle de risco. 

Consequentemente, as críticas apresentadas, juntamente ao momento de crise pelo 

qual os países passavam, serviram como estímulo para a formulação do Acordo de Basileia III 

– Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system. Este 

trouxe como principais mudanças: i) a determinação de níveis de capital para constituir o 

patrimônio de referência, levando em conta sua qualidade e liquidez; ii) novas normas de 

estimação de capital disponível, desconsiderando do cálculo ativos cuja conversão em recursos 

é lenta e ativos que colaborem para o risco sistêmico; iii) o estabelecimento de normas de 

limitação na concessão de resultados ajustados aos requerimentos adicionais de capital; iv) 

requerimentos adicionais de capital anticíclico até 2,5%; v) a determinação de restrições para 

risco de liquidez; e vi) a elevação do requerimento total de capital de 8% para 13% 

(DONELIAN, 2012; LEITE & REIS, 2013). 

No Brasil, conforme Oliveira, G. et al. (2016), a aplicação de medidas 

macroprudenciais se fortaleceu a partir de 2008, objetivando assegurar a estabilidade financeira 

do sistema e, também, auxiliar na manutenção da taxa de inflação. Entretanto, esta última 

                                                           
20 Estes acordos, formulados pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia em 1988 e 2004, estabeleciam, 

respectivamente: a criação de requisitos mínimos de capital para instituições financeiras a fim de combater o risco 

de crédito e a proteção dos riscos de mercado; e a procura de um critério mais rigoroso quanto aos riscos pelos 

quais os bancos internacionais ativos são submetidos. Para mais informações, acessar 

https://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/basileia.asp. 
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finalidade ocasionou críticas por parte de alguns defensores ortodoxos do RMI, os quais 

argumentavam que as medidas macroprudenciais deveriam ter como objetivo principal a 

estabilidade do sistema financeiro. Ainda assim, autores, como Milan e Quadros (2016), 

abordam que, no caso dessas medidas colaborarem para a manutenção da inflação, a taxa de 

juros deixaria de ser o único instrumento do RMI, sendo este último, então, flexibilizado. 

 Alguns autores trazem a ideia de que a política macroprudencial seria um 

complemento à política monetária, não devendo ser considerada substituta a esta última nem 

uma ferramenta de estabilização para qualquer conjuntura, muito menos ser aplicada 

isoladamente, situação na qual poderia prejudicar a estabilidade macroeconômica (TAVEIRA, 

2012). Outros argumentam que, naquele período, o BCB passou a defender a adoção de um mix 

de políticas econômicas eficazes, incluindo medidas macroprudenciais, no combate à inflação, 

evitando que se elevasse demasiadamente a taxa de juros sempre que a inflação se afastasse da 

meta estabelecida (GOTTLIEB, 2013). 

Dessa forma, de modo a satisfazer os seguintes objetivos específicos: realizar um breve 

estudo acerca das medidas macroprudenciais, expondo suas características gerais, e 

compreender o funcionamento das mesmas no Brasil, principalmente no período em que 

passaram a ser implementadas; neste capítulo discorre-se acerca das medidas macroprudenciais, 

mostrando sua relevância para a economia, assim como os principais pontos tratados na 

literatura sobre este tema. Logo, o capítulo se divide em quatro seções. A primeira aborda a 

definição das medidas juntamente com suas características, apresentando uma diferenciação 

entre os termos microprudencial e macroprudencial. A segunda seção traz as principais medidas 

apontadas na literatura, enquanto que a terceira trata da interação entre as medidas 

macroprudenciais e a política monetária. E, por fim, a quarta seção apresenta o contexto 

brasileiro da adoção de tais medidas. 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS MEDIDAS MACROPRUDENCIAIS  

 

 

Como a interpretação sobre o conceito de medidas macroprudenciais é muito ampla, 

não se chegou ainda a um consenso sobre sua definição e seus objetivos, sendo consideradas, 

portanto, um importante alvo de discussões na literatura. O mais próximo de uma primeira 

definição, algo em torno do qual não há grandes divergências, é que tais medidas são uma 

espécie de providência que os governos tomam, visando garantir a estabilidade financeira, 
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controlar o risco sistêmico e regular o ciclo econômico decorrente de possíveis crises do 

mercado financeiro. 

De acordo com Guindani (2014), logo depois da crise de 2008, o termo 

macroprudencial se popularizou, tanto na esfera acadêmica quanto na mídia, porém com uma 

nova perspectiva em relação ao pré-crise, datando da década de 1970 até início da década de 

2000. No período pré-crise, o ponto central correspondia a uma maior supervisão e regulação 

quanto às instituições financeiras, de modo a preservar com mais urgência os investidores e, ou 

depositantes, representando, assim, um lado micro mais forte que o macro. Os instrumentos 

utilizados, baseados nos Acordos de Basileia I e II, desconsideravam os riscos relacionados à 

interdependência dos agentes. Logo, a contração do risco sistêmico se daria, como Guindani 

(2014) cita, por “(i) modernização do sistema de pagamentos; (ii) fortalecimento da base de 

capital; (iii) existência de seguro de depósitos para evitar corrida bancária e (iv) empréstimo de 

liquidez por parte da Autoridade Monetária” (Ibid, p. 8). 

Já no período pós-crise, as medidas macroprudenciais, vistas antes como medidas não 

convencionais ou heterodoxas, tornaram-se mais frequentes em diversas economias, tanto 

desenvolvidas quanto emergentes. Como observou-se durante a crise de 2008, uma transmissão 

de instabilidade financeira por todo o sistema econômico ocorreu de forma rápida e violenta, 

sendo necessário, então, o uso de medidas de cunho macroeconômico. Como exposto por 

Oliveira, M. et al. (2016): 

A crise gerou principalmente uma crítica interna à própria teoria econômica, pois os 

modelos macroeconômicos não incluem o sistema financeiro e a criação de moeda 

pelo crédito, assim como sua relação com a economia real. Ainda, a crença na atuação 

da regulação prudencial somente sobre os bancos individuais era capaz de gerar a 

robustez do sistema financeiro como um todo, vem sendo questionada pela discussão 

macroprudencial que incorpora o argumento da falácia da composição e destaca o 

problema do risco sistêmico entre as instituições financeiras (Ibid, p. 4). 

 

Sendo assim, segundo Oliveira, M. et al. (2016), o foco se encontra no sistema 

financeiro em sua totalidade, não somente em instituições individuais, sendo necessário 

observar o vínculo do sistema financeiro com a economia real. Portanto, de forma mais simples, 

como colocado por Borio (2003) apud Chicoli (2016), as medidas macroprudenciais buscam, 

de certa forma, restringir os riscos de crises no âmbito financeiro, os quais provocam uma 

redução significativa de renda na economia em sua totalidade. E apesar de sua principal 

finalidade como instrumento regulador, as medidas também podem afetar a economia real. 

Devido a alguns autores tratarem como principal foco das medidas macroprudenciais 

a contenção do risco sistêmico, é importante definir este último. Salviano (2011) argumenta 

que “a expressão risco sistêmico aplicada a mercados financeiros refere-se à possibilidade de 
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se alastrar um distúrbio que tenha se iniciado em algum segmento específico” (Ibid, p. 3-4). 

Assim, uma crise pode surgir de problemas de liquidez ou falência de um único banco, ou então 

de efeitos negativos de variáveis econômicas sobre várias instituições conjuntamente. 

Conforme Goudard e Terra (2015) e Oliveira, M. et al. (2016), o risco sistêmico 

divide-se em duas dimensões, em se tratando da abordagem macroprudencial: uma relacionada 

à evolução do risco ao longo do tempo, e outra, a forma como o risco é dividido nas instituições 

financeiras. Na primeira dimensão, o objetivo é amenizar a natureza pró-cíclica do sistema 

financeiro, a qual seria uma fonte de estresse para o mesmo. Já na segunda dimensão, pretende-

se mitigar a exposição das instituições financeiras ao tratar de suas ligações com outras 

instituições. Desta maneira, há necessidade de ferramentas (medidas macroprudenciais) para 

regular a influência de instituições individuais sobre todo o sistema financeiro. 

Até o início da crise de 2008, a discussão a respeito das medidas macroprudenciais 

concentrou-se no problema referente à primeira dimensão, e só há pouco tempo passou a focar 

na segunda dimensão, devido a uma maior preocupação com as grandes instituições. No 

entanto, ainda não há um consenso quanto aos instrumentos macroprudenciais que devem ser 

utilizados pelas economias (OLIVEIRA, M. et al., 2016). 

Para auxiliar na separação dos instrumentos que podem ser julgados de cunho 

macroprudencial daqueles que não podem, Goudard e Terra (2015) ressaltam que o Bank for 

International Settlements21 (BIS) elaborou dois grupos: um contendo os mecanismos para 

amenizar os problemas das duas dimensões do risco sistêmico, e outro com os instrumentos que 

não apresentam caráter macroprudencial em sua origem, mas que podem sofrer alterações para 

se tornarem instrumentos macroprudenciais. Alguns dos principais instrumentos 

macroprudenciais são abordados na próxima seção. 

 

 

2.1.1 Abordagens Macroprudencial e Microprudencial 

 

 

Segundo Donelian (2012), é importante a existência de uma regulação bancária para o 

melhor desenvolvimento do sistema financeiro. Para que essa regulação seja possível, deve-se 

haver o cumprimento pelos bancos de uma combinação de restrições e instruções contábeis, 

                                                           
21 Corresponde a uma instituição internacional encarregada da fiscalização bancária, objetivando oferecer uma 

maior assistência entre os bancos centrais e demais agências financeiras, na tentativa de estabilidade monetária e 

financeira. 
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administrativas e operacionais, de forma que se pratique o monitoramento pelas organizações 

reguladoras. Tal regulação bancária se torna ainda mais forte se a relação entre crescimento 

econômico e desenvolvimento do sistema financeiro for relevante. 

Para o autor, a regulação, em um sistema financeiro, é utilizada de modo a fornecer 

meios preventivos de monitoramento e controle, que consigam impedir uma alta exposição aos 

riscos, carência de liquidez e fraudes, que possam levar os bancos a falência e futuros prejuízos 

para seus clientes. Nesse contexto é que se inserem as medidas, tanto micro quanto 

macroprudenciais. Dessa maneira, divide-se a regulamentação em duas partes: a 

microprudencial e a macroprudencial. 

[...] medidas microprudenciais têm como escopo garantir a solvência individual dos 

bancos, mitigando as perdas de seus depositantes, monitorando e analisando cada 

banco de forma isolada, enquanto que as medidas macroprudenciais buscam garantir 

um sistema financeiro estável, sólido e com crescimento sustentável (DONELIAN, 

2012, p.13). 

 

As medidas microprudenciais, predominantes no pré-crise, fundamentam-se em um 

equilíbrio parcial e visam prevenir a falência individual das instituições financeiras. Como o 

foco é mais específico a determinadas instituições, pode-se acabar desprezando a extensão de 

um risco agregado, assim como problemas nos prazos de captação e concessão de capital no 

sistema em geral. Por outro lado, as medidas macroprudenciais admitem a importância de 

possíveis efeitos sobre o sistema financeiro como um todo, os quais afetam seu equilíbrio geral, 

além de objetivarem, principalmente, a proteção do mesmo (TAVEIRA, 2012). 

Goudard e Terra (2015), assim como Vartanian e Almeida (2015), salientam que a 

abordagem macroprudencial é uma evolução, um complemento da microprudencial, sendo um 

pouco difícil diferenciar as duas visões na prática. No entanto, a estabilidade financeira 

corresponde a uma tarefa comum entre as mesmas. A partir do Quadro 1, pode-se observar as 

diferenças entre as abordagens macro e microprudencial, nos quesitos objetivo, caracterização 

do risco, relações entre as instituições e ajuste de controles prudenciais. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Quadro 1 – Perspectivas macro versus microprudencial 

 Macroprudencial Microprudencial 

Objetivo imediato Limitar o risco de todo o 

sistema financeiro. 

Limitar o risco de instituições 

individualmente. 

Objetivo final 
Evitar custos macro- 

econômicos devidos à 

instabilidade financeira. 

Proteger o depositante. 

Caracterização do risco Endógeno (depende do 

comportamento coletivo). 

Exógeno (independe do 

comportamento dos agentes). 

Correlações e exposições 

comuns às instituições 
Importante. Irrelevante. 

Calibragem de controles 

prudenciais 

Em termos de riscos 

sistêmicos. 

Em termos de riscos de cada 

instituição. 
Fonte: Extraído de Goudard e Terra (2015). 

 

De acordo com o Quadro 1, observa-se que ambas as abordagens visam, de certa 

forma, conter o risco – seja do sistema financeiro como um todo ou das instituições de forma 

individual –, porém este pode ser endógeno ou exógeno, dependendo de qual abordagem esteja 

sendo levada em consideração. É importante ressaltar que o risco exógeno, no que se refere às 

medidas microprudenciais, está relacionado a algum fator externo às instituições, que possa 

afetar, principalmente, os agentes (depositantes). Enquanto que o risco endógeno, em se 

tratando de medidas macroprudenciais, refere-se a algum problema dentro da própria economia, 

afetando as instituições (o sistema financeiro) como um todo. 

Como explicado por Guindani (2014), inicialmente, o controle microprudencial 

deveria seguir paralelamente ao macroprudencial, posto que seus objetivos são semelhantes, 

porém com perspectivas divergentes. Posteriormente à crise de 2008, foram realizadas 

retificações no acordo de Basileia, dando uma ênfase maior na função de supervisão da 

concepção macroprudencial. O autor também argumenta que 

[...] em “bons momentos” a supervisão micro e macroprudencial trabalham com 

mecanismos similares e tendem a convergir numa mesma direção, enquanto que em 

“momentos ruins” tensões podem ser mais fortes, uma vez que a perspectiva macro 

pode sinalizar o relaxamento de exigências regulatórias que impeçam a provisão de 

crédito na economia, enquanto a perspectiva micro pode exigir o contrário para 

proteger os depositantes de bancos individuais (Ibid, p. 12). 

 

A crítica à abordagem microprudencial centra-se em mecanismos propostos por ela 

mesma. Por exemplo, quando a autoridade, seguindo políticas microprudenciais, exige certos 

níveis de capital a uma instituição em uma situação delicada, a mesma pode ser indiferente em 

relação à forma como o banco irá recuperar seu requerimento de capital às proporções mínimas 

exigidas: se irá fazer mediante captação do banco ou mediante contração de sua base de ativos, 

o que, consequentemente, provocaria uma queda nos níveis de consumo e de investimento. Seja 
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qual for o método adotado, a chance de falência do banco irá retornar a níveis satisfatórios 

estabelecidos pela autoridade reguladora, sendo, no final, a única coisa que interessa à 

autoridade monetária (TAVEIRA, 2012). 

Entretanto, o maior problema da visão microprudencial se encontra em situações que 

boa parte de instituições passam por contratempos e perdas, sendo obrigadas a fixar o tamanho 

de seus ativos subitamente. Nesse contexto, destaca-se a abordagem macroprudencial, com sua 

finalidade de regular o risco sistêmico concomitantemente ao controle dos custos sociais 

associados ao encolhimento exagerado dos balanços de instituições que sofram com algum 

choque conjunto (TAVEIRA, 2012). Portanto, percebeu-se que as medidas microprudenciais 

tornaram-se insuficientes para assegurar o bem-estar econômico agregado, em virtude, 

principalmente, de sua restrição quanto a determinação de possíveis riscos sistêmicos, dando 

lugar agora às macroprudenciais, as quais possuem uma visão mais ampla a respeito de seu 

papel no âmbito econômico e financeiro (VARTANIAN & ALMEIDA, 2015). 

 

 

2.2 PRINCIPAIS MEDIDAS MACROPRUDENCIAIS 

 

 

Ao contrário da política monetária, a qual apresenta determinado consenso na literatura 

a respeito do conjunto de instrumentos utilizados, sendo a taxa de juros o principal deles, as 

medidas de regulação macroprudencial ainda são discutidas e seguem como motivo de estudos 

e análises. Entretanto, é apontado na literatura um conjunto de instrumentos macroprudenciais, 

objetivando sempre, e principalmente, manter a estabilidade do sistema financeiro. 

Segundo o trabalho de Goudard e Terra (2015), é possível verificar uma síntese da 

classificação de algumas medidas, levando em conta suas “medições, monitoramentos, 

relatórios, divulgações, regulamentações, regras e limites que reduzam o risco sistêmico do 

sistema financeiro” (Ibid, p. 182). O Quadro 2 esquematiza os principais instrumentos 

macroprudenciais de acordo com estes autores. 
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Quadro 2 – Instrumentos Macroprudenciais 

Medições de 

riscos 

Instituições 

Financeiras 
Medidas de risco calibradas ao longo do ciclo. 

Autoridade 

Supervisora 

Condicionalidade cíclica na classificação de 

supervisão de empresas; medidas de 

vulnerabilidade sistêmica como base para 

calibragem de instrumentos prudenciais; 

comunicação de vulnerabilidade sistêmica; 

aplicação de testes de stress. 

Relatórios 

Financeiros 

Normas Contábeis 
Menor utilização das normas contábeis pró-

cíclicas. 

Filtros prudenciais 

Ajuste de dados contábeis para calibrar os 

instrumentos prudenciais; normalização ou 

suavização das medidas macroprudenciais através 

de médias móveis. 

Publicidade Divulgações dos vários tipos de risco. 

Capital 

Regulatório 

Sobretaxa a partir do conjunto do capital concedido pelas instituições 

sob supervisão; redução da sensibilidade dos requisitos de capital para o 

ponto atual no ciclo; requisições de segurança dependentes do ciclo 

econômico para provisão de estoque de capital das instituições 

financeiras; necessidades de capital regulatório para tipos específicos de 

exposição; conexão entre revisão da supervisão e estado do ciclo. 

Fundo de 

Liquidez 

Requerimentos de liquidez dependentes do ciclo; limites de 

concentração bancária, de tomador, de tipo de empréstimo ou de fonte 

de recurso; controle de empréstimos em moeda estrangeiras e 

requerimentos de reserva de moeda estrangeira para restringir a 

exposição externa. 

Acordos de 

Garantia 

Prazo variável em relação ao valor do empréstimo; conservadorismo 

máximo em relação ao valor do empréstimo e metodologias de avaliação 

para efeitos de garantia; extensão do limite de crédito com base em 

aumentos nos valores de ativos; requerimento de margens de segurança 

ao longo do ciclo. 

Limites de 

concentração de 

riscos 

Limites quantitativos no crescimento dos tipos específicos de exposição; 

acréscimo de taxa de juros sobre determinados tipos de empréstimos. 

Esquemas de 

compensação 

Diretrizes conectando a performance relatada de pagamentos com uma 

mensuração ex-ante de risco de longo prazo; ampliação do capital social 

com lucros obtidos. 

Restrições na 

distribuição de 

lucros 

Limites de pagamentos dos dividendos nos tempos bons para auxiliar na 

construção de amortecedores de capital nos momentos recessivos. 

 (Continua) 
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(Continuação) 

Quadro 2 – Instrumentos Macroprudenciais 

 

Mecanismos de 

seguro 

Aportes de capital para contingências; seguro para o risco sistêmico 

médio financiado por taxas relacionadas ao crescimento dos ativos 

bancários acima de certo limite; depósitos de seguro com prêmio 

sensível ao risco sistêmico e pontuado por parâmetros microeconômicos. 

Gestão de falhas 

e resoluções 
Pontos de gatilho para intervenção de controle mais rígido em booms. 

Fonte: Extraído e adaptado de Goudard e Terra (2015). 

 

No entanto, outros autores22 já abordam, de forma mais prática, um conjunto 

concentrado de instrumentos. Entre estes, como colocado por Donelian (2012), pode-se 

destacar as sobretaxas de requerimento de capital, requerimentos de liquidez, restrições em 

atividades, ativos e passivos, e tributação. 

Ainda segundo Donelian (2012), o requerimento de capital considera fatores cíclicos, 

estabelecendo um acúmulo de capital maior dos bancos em períodos em que a economia se 

encontra mais aquecida e um acúmulo menor em períodos que a economia passa por um 

desaquecimento. A elevação do requerimento em períodos econômicos ascendentes busca 

suavizar futuras perdas quando a economia desaquecer, e restringir um provável aumento 

exacerbado do crédito. Já em períodos de desaquecimento ou recessão econômica, a diminuição 

do requerimento objetiva sustentar a criação de crédito, restringindo o pico inferior da crise, e 

promover o desenvolvimento econômico (DONELIAN, 2012; FERREIRA, 2013). 

É importante ressaltar que o Acordo de Basileia III, sendo um conjunto de correções 

do Basileia II, buscou modificar as medidas declaradas insuficientes para o controle da 

instabilidade financeira e para a prevenção de crises. Dessa forma, além de se preocupar com a 

quantidade e qualidade do capital requerido para os bancos, o novo acordo também visa o 

controle do risco de liquidez. Leite e Reis (2013) explicam que “a experiência advinda com a 

recente crise mostrou que requerimentos de capital maiores são necessários, porém não 

suficientes, para a manutenção da estabilidade financeira. É preciso que as instituições 

apresentem graus de liquidez satisfatórios” (Ibid, p. 174). 

Logo, os requerimentos de liquidez procuram reprimir a dissipação do risco sistêmico 

e sustentar a estabilidade financeira do mercado. Como dito por Donelian (2012), 

[...] além de definir um capital mais líquido para suprir perdas inesperadas [...], os 

reguladores podem utilizar índices específicos de liquidez como o LCR (“Liquidity 

coverage ratio”) e o NSFR (“Net Stable Funding Ratio”) [...] ou o mais comumente 

utilizado, o requerimento compulsório sobre depósitos (Ibid, p. 27). 

                                                           
22 Ver também Guindani (2014), Prates e Cunha (2012) e Oliveira, G. et al. (2016). 
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Por sua vez, o Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) procura preservar a liquidez da 

instituição financeira para conseguir se sustentar em cenários de crise, ou seja, no curto prazo, 

proporciona liquidez assegurando que as instituições tenham ativos líquidos em níveis 

satisfatórios em sua carteira para enfrentar situações de tensão econômica. Já o Índice de 

Funding Estável Líquido (NSFR) busca incentivar os bancos a dispor de recursos estáveis de 

financiamento para realizar suas atividades a médio e longo prazo, ou seja, proporciona 

resistência bancária por meio de estímulos, de modo que as instituições possam conviver com 

fontes seguras de financiamento (DONELIAN, 2012; LEITE & REIS, 2013). 

Em se tratando do recolhimento compulsório, o mesmo corresponde à medida de maior 

importância, ao se referir às diversas medidas macroprudenciais existentes, devido a ser 

empregada na maioria dos países no decorrer dos anos. Tal medida, segundo Chicoli (2016), 

objetiva ajustar o nível de liquidez e reprimir o risco no mercado de crédito, sendo considerada 

como um mecanismo de política monetária, porém muito usada como mecanismo de 

manutenção da estabilidade financeira. 

Quanto aos depósitos compulsórios, estes podem influir no multiplicador monetário, 

afetando positiva ou negativamente a quantidade de recursos para as instituições converterem 

em crédito para a economia, de forma a regular a ampliação dos agregados monetários. Logo, 

quanto maior o recolhimento, menor se torna o multiplicador monetário e, consequentemente, 

menor a quantidade de depósitos à disposição para a realização de empréstimos; e vice-versa. 

Os depósitos compulsórios também podem gerar uma maior estabilidade da demanda por 

reservas bancárias, garantindo uma eficiência maior por parte do BACEN no que diz respeito 

ao seu desempenho no mercado monetário (DONELIAN, 2012; CHICOLI, 2016). Logo, é 

importante ressaltar que os recolhimentos compulsórios apresentam uma relação com os canais 

de transmissão da política monetária, como, por exemplo, com o canal de crédito, em que os 

primeiros ajudam a regular o volume de recursos presentes na economia. 

Por fim, conforme Donelian (2012), quanto às restrições em atividades, ativos e 

passivos, as mesmas podem ser efetuadas pelos bancos centrais ou por órgãos reguladores por 

meio de proibições diretas, de estabelecimentos de determinados limites funcionais, ou, então, 

da impossibilidade de exposição mediante alterações no capital exigido23. 

 

 

 

                                                           
23 Exemplos de restrições podem ser encontrados no trabalho de Donelian (2012). 
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2.3 INTERAÇÃO ENTRE MEDIDAS MACROPRUDENCIAIS E POLÍTICA 

MONETÁRIA 

 

 

A pesquisa a respeito da relação entre as políticas monetária e macroprudencial ainda 

é incipiente, porém vem ganhando força e muitas colaborações ao longo dos últimos anos. Essa 

interação, relevante para a execução da política macroprudencial, passou a ser conhecida após 

o surgimento da crise de 2008, em que os objetivos da política monetária passaram a ser 

contestados. Para muitos analistas e formuladores de política econômica, já não faz mais sentido 

tratar separadamente o interesse de cada política, sendo que ambas apresentam uma interação 

importante para a economia. 

Conforme Prates e Cunha (2012), anteriormente à crise, era atribuída à política 

monetária a finalidade de estabilizar os níveis de preços de bens e serviços, evitando afetar o 

sistema financeiro e os preços de seus ativos. Todavia, posteriormente à crise, autores já 

passaram a defender que tal política em conjunto com as medidas macroprudenciais tem como 

propósito mitigar os riscos de crises sistêmicas. 

Guindani (2014) aborda em seu trabalho que a relação entre as políticas acontece posto 

que ambas afetam o nível de preços dos ativos e os fluxos de capitais. Estes elementos, no que 

lhe diz respeito, podem impactar a inflação bem como a estabilidade do sistema financeiro. 

Dessa maneira, as medidas macroprudenciais acabam colaborando para mitigar choques e gerar 

um ambiente propício para a política monetária agir com intenção de estabilizar os preços. 

Dito de outra forma, a estabilidade de preços se apresenta como um ponto comum 

entre essas políticas, devido à interação entre a política monetária e a própria sistemática das 

políticas macroprudenciais. Como estas últimas podem controlar os mecanismos de transmissão 

da política monetária (preço dos ativos, grau de liquidez, fluxo de capitais e ampliação do 

crédito), a inflação, pelo menos em parte, se encontra em condição de controle mais rigoroso, 

consequentemente, diminuindo “a sensibilidade inflação dos juros” (GOUDARD & TERRA, 

2015, p. 184). 

De acordo com Taveira (2012), em situações que choques financeiros colaboram para 

uma certa dinâmica macroeconômica, a política macroprudencial gera um benefício 

significativo no que se refere a estabilidade financeira, sendo melhor ainda quando há a 

cooperação com a política monetária. Esta última, trabalhando de forma isolada, se torna 

ineficaz para superar a ruptura do sistema financeiro. Segundo o autor, enquanto a política 

macroprudencial apresenta um comportamento anticíclico em relação ao produto, a política 
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monetária responde de forma agressiva às oscilações do produto e da inflação. Não obstante, é 

relevante selecionar o tipo de coordenação que será adotada, dado que essas políticas podem 

ser complementares e substitutas, concomitantemente, em que determinado instante haverá a 

necessidade de aplicação simultânea, e em outro, a necessidade de utilização isolada 

(TAVEIRA, 2012; GOUDARD & TERRA, 2015). 

Vale ressaltar que a política macroprudencial possui uma certa interação com as 

demais políticas econômicas (cambial e fiscal24), e acaba, direta ou indiretamente, cooperando 

na conduta dessas políticas, quer ampliando o equilíbrio, a eficiência e a autonomia entre elas, 

quer proporcionando equilíbrio financeiro. 

Um ponto importante, presente em alguns trabalhos, é a busca por entender como a 

política monetária não deveria, necessariamente, privar-se somente à questão da estabilidade 

de preços, mas também influenciar as variáveis reais da economia e combater os desequilíbrios 

financeiros (GOUDARD & TERRA, 2015). 

Isto posto, a questão dessas duas políticas (monetária e macroprudencial) trabalharem 

juntas para colaborarem com um sistema financeiro mais forte e saudável, ainda não é 

consensual entre os estudiosos sobre o tema e deve tornar-se um ponto central para futuros 

debates teóricos e regulamentários. Como colocado por Chicoli (2016), “são necessários mais 

estudos para verificar todo o efeito da atuação conjunta dessas políticas” (Ibid, p. 37). No 

entanto, ressalta-se que algumas análises e estudos indicam que as medidas macroprudenciais 

podem servir como complemento à política monetária, de forma a reduzir as consequências 

negativas de choques na economia e a garantir a estabilidade do sistema financeiro (PRATES 

& CUNHA, 2012). 

 

 

2.4 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA COM MEDIDAS MACROPRUDENCIAIS 

 

 

No Brasil, assim como em diversos outros países, o BCB adotou medidas 

macroprudenciais em decorrência da crise de 2008, buscando proteger a estabilidade do 

mercado financeiro e proporcionar o contínuo desenvolvimento sustentável do mercado de 

crédito. Tais medidas reúnem-se em dois grupos: as instituídas em 2008, objetivando evitar a 

retração de crédito ofertado na economia, devido às oscilações do mercado financeiro global; e 

                                                           
24 Ver Goudard e Terra (2015) e Guindani (2014). 
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as implantadas em 2010 e 2011, as quais buscavam otimizar os mecanismos de regulação 

existentes, assegurar a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e possibilitar o 

desenvolvimento sustentável do mercado de crédito, como dito anteriormente. Dentre as 

medidas adotadas, destacam-se os requerimentos de capital e, principalmente, os requerimentos 

de depósitos compulsórios sobre depósitos à vista e a prazo (DONELIAN, 2012). 

Mesmo sendo uma grande economia, o Brasil apresenta determinadas particularidades 

que não se enquadram com economias desenvolvidas. Destacam-se o número reduzido de 

instituições financeiras que dominam o mercado financeiro e o baixo desenvolvimento do 

mercado nacional de capitais. De acordo com Vartanian e Almeida (2015), em virtude disso, a 

implantação de medidas macroprudenciais no país causa implicações consideráveis na forma 

como a política monetária exerce seu compromisso de controlar a quantidade de moeda na 

economia. Assim, não é possível separar os resultados das duas políticas, principalmente no 

quesito de controlar a inflação. 

Quando o BCB faz alterações nos níveis de reservas das instituições financeiras 

juntamente à autoridade monetária, pode ocasionar certas vantagens macroprudenciais, como 

redução do risco sistêmico, além de contração nos empréstimos oferecidos aos agentes25. 

Assim, dada uma redução de recursos disponíveis na economia, o BCB desmotiva as 

instituições financeiras a concederem empréstimos às taxas estabelecidas anteriormente. Como 

o crédito26 se torna mais caro e os agentes ficam sem meios eficazes para financiarem suas 

operações, o nível de investimento cai, seja em capital fixo, admissão de empregados e/ou 

planos de crescimento. Tal resultado pode contrair drasticamente a quantidade de moeda em 

circulação na economia, colaborando para estabilizar a inflação. Caso o contrário ocorresse, ao 

reduzir ou afrouxar as medidas macroprudenciais em se tratando da quantidade de capital 

requerido aos bancos, haveria uma maior quantidade de moeda na economia, incentivando taxas 

de juros menores no mercado, acarretando em maior demanda agregada (maiores níveis de 

consumo e investimento) (VARTANIAN & ALMEIDA, 2015). 

Levando em consideração o momento posterior ao início da crise de 2008, com a 

redução do volume de empréstimos, a diminuição da demanda agregada, o efeito da 

desvalorização cambial sobre empresas com dívidas em dólar e o ambiente de alta incerteza em 

relação a extensão da crise, o grau de atividade econômica foi fortemente contraído 

(CAVALCANTI & VONBUN, 2013). Em 2008, o país apresentava fortes pressões 

                                                           
25 Este último impacto, embora esteja presente em economias desenvolvidas, acentua-se mais no Brasil, tendo em 

vista que os agentes dependem demasiadamente de empréstimos bancários. 
26 Relembrar subseção 1.3.2 (Canal do crédito). 
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inflacionárias, levando o Governo a elevar a taxa de juros SELIC objetivando estabilizar a 

inflação, sob pressão da desvalorização cambial. Além disso, Souza (2015) aborda ainda em 

seu trabalho a necessidade do CMN em executar atitudes imediatas de direcionamento de 

crédito, de modo a fazer com que as instituições financeiras retomassem a função de 

concessoras de empréstimos, principalmente para o setor produtivo. Dessa forma, uma medida 

que se sobressai, segundo seu trabalho, é a liberação de compulsórios para os empréstimos 

destinados aos financiamentos de capital de giro e de exportações. 

Seguindo a ideia de Souza (2015), “os passivos dos bancos, fundamentalmente 

representados pelos depósitos a prazo, à vista, poupança, etc., originam os recursos que serão 

aplicados no ativo, por exemplo, em operações de crédito” (Ibid, p. 51). Por causa dessa 

dinâmica, os depósitos compulsórios se apresentam como um importante meio de controlar o 

nível de moeda à disposição para empréstimos oferecidos pelos bancos, onde o contrário 

também é válido. 

Os depósitos compulsórios correspondem a depósitos em dinheiro ou títulos, 

relacionados a uma determinada parcela do passivo das instituições financeiras, os quais são 

transferidos ao BACEN. Há a obrigatoriedade desse repasse, tendo em vista que o não 

cumprimento acarretaria em multa. Assim, “este instrumento exerce controle sobre a oferta de 

moeda e crédito, ajuda a aumentar a liquidez do sistema bancário e diminuir uma possível 

quebra entre os bancos agindo sobre a demanda de reservas bancárias com a tentativa de 

estabilizá-las” (OLIVEIRA, 2013, p. 23). 

Existem, no Brasil, algumas modalidades de compulsórios, conforme o Banco Central 

do Brasil (2016), em que cabe ao COPOM determinar as alíquotas. As principais modalidades 

são: Recolhimento Compulsório sobre Recursos à Vista, Recolhimento Compulsório sobre 

Recursos a Prazo, Encaixe Obrigatório sobre Recursos de Depósitos de Poupança, e 

Exigibilidade Adicional sobre Depósitos (recursos a prazo e depósitos de poupança). A partir 

da Figura 4, é possível verificar o avanço dessas modalidades, desde a crise até 2016, em termos 

de valores monetários. 
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Figura 4 – Recolhimento Compulsório por Modalidade no Brasil 

Fonte: Extraído do BCB. 

 

Por meio da Figura 4, percebe-se que, a partir de 2010, as modalidades tiveram 

variações positivas consideráveis, com exceção dos Recursos à Vista que oscilaram muito 

pouco durante o período, em que o nível de recolhimentos compulsórios, mais especificamente 

o recolhimento adicional, chegou a alcançar a casa dos R$ 400 bilhões em 2016. De acordo 

com o Banco Central do Brasil (2016), a maior participação pertence ao Encaixe de Poupança 

(com um volume de R$ 125,9 bilhões), acompanhada da Exigibilidade sobre Recursos a Prazo 

(R$ 113,5 bilhões), Exigibilidade Adicional sobre Depósitos (R$ 94,3 bilhões) e, por último, 

Recursos à Vista (R$ 65 bilhões). 

A princípio, o recolhimento compulsório visava manter a estabilidade do sistema 

financeiro, fornecendo ao mesmo uma maior liquidez, enquanto que a taxa SELIC visava 

controlar a inflação (OLIVEIRA, G. et al., 2016). Segundo Cavalcanti e Vonbun (2013), é 

importante destacar que, depois das medidas adotadas principalmente a partir de 2010, o BCB 

teria admitido a importância do instrumento de recolhimento compulsório como provável 

suplente da taxa de juros básica na manutenção da demanda agregada e do nível de preços. 

O reconhecimento explícito pelo BCB da substitutibilidade entre o recolhimento 

compulsório e a meta da taxa SELIC, aliado à aparente relutância do banco em elevar 

os juros em dezembro de 2010 – optando pelo aperto do compulsório –, levou muitos 

analistas a interpretarem que o BCB teria mudado seu modus operandi, passando a 

adotar ativamente “ações macroprudenciais” com o objetivo de controlar o nível de 

atividade e os preços (Ibid, p. 61). 

Consoante Vartanian e Almeida (2015), a principal medida aplicada, declarada em 3 

de dezembro de 2010, foi a Circular nº 3.513, em que o BCB elevou o depósito compulsório 
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sobre depósitos à vista das instituições bancárias de 8% para 12% e a proporção de reservas 

sobre depósitos a prazo – removendo R$ 78 bilhões da economia – de 15% para 20%.  

Ao longo de 2010, o ritmo de crescimento dos empréstimos na economia se mostrou 

acelerado, dada a alta liquidez internacional e a recuperação do nível de atividade econômica, 

porém ainda com altas pressões inflacionárias. Conforme Oliveira, G. et al. (2016), a taxa de 

inflação ao final do ano apresentou uma variação de 5,91% superior à meta, junto a uma 

elevação da taxa SELIC que passou de 8,75% para 10,75% a.a. Todavia, posteriormente, 

percebeu-se que a taxa de inflação se equilibrou. O IPCA apresentou uma variação menor ao 

final de 2011, equivalente a 20,63%, em relação a verificada em 2010. Ainda segundo Oliveira, 

G. et al. (2016), o COPOM ressaltou que seria possível estabelecer um cenário favorável para 

a inflação, mediante riscos, evidenciando ser necessária a contínua elevação dos juros. 

Um dos motivos para a utilização do compulsório como mecanismo de política 

monetária, modificando assim a operacionalidade de tal política, corresponde à preocupação do 

Governo e do BCB quanto a uma possível sobrevalorização do real. Outro motivo corresponde 

à intensa ampliação do crédito na economia. No entanto, independentemente desses motivos, é 

fato que as medidas adotadas fortaleceram a tensão monetária ligada a manutenção da taxa de 

juros no Brasil, em que seu uso poderia evitar aumentos ainda maiores desta última 

(VARTANIAN & ALMEIDA, 2015). 

Mais tarde, em 2012, o BCB iniciou um ciclo de redução da SELIC, que caiu de 11% 

para 7,25% a.a., causando dúvidas quanto ao compromisso do BCB com o RMI. O COPOM 

esclareceu que tal redução pôde ser realizada em virtude de “transformações estruturais na 

economia brasileira, com destaque para a estabilidade macroeconômica, o compromisso com o 

regime de metas para a inflação, avanços institucionais, alterações dos mercados financeiros e 

de capitais, aprofundamento do crédito na economia e consistência fiscal” (OLIVEIRA, G. et 

al., 2016, p. 149-150). Logo, a inflação voltou a ser um elemento de preocupação para o BCB, 

juntamente ao reduzido crescimento, seguindo até 2013. Tendo isso em vista, o BCB foi 

obrigado a iniciar um ciclo de elevação da taxa de juros novamente, a partir de 2012, a qual 

passou de 7,25% para 10% a.a. Assim, a autoridade monetária deixou de fazer referência às 

medidas macroprudenciais, tanto nos relatórios do COPOM quanto nos de Inflação, deixando 

evidente que, para ela, tais medidas deixaram de ser relevantes e assumiram uma posição 

secundária nesse período (Ibid). 

Ainda assim, para Cavalcanti e Vonbun (2013), é necessário verificar a eventual 

colaboração das medidas macroprudenciais para a restauração da atividade econômica, devendo 

também estudar seus efeitos como mecanismo de política monetária, por meio de indicadores 



60 
 

do grau de rigor da política de recolhimento compulsório no país. Oliveira, G. et al. (2016) 

argumentam que essas medidas só foram utilizadas, com a finalidade de auxiliar na manutenção 

da inflação, em circunstâncias particulares, marcadas por aumento nos preços estimulado pelo 

intenso crescimento no mercado de crédito. 

Portanto, como explicado no capítulo um, dada as obstruções existentes nos canais de 

transmissão da política monetária, é necessário pensar em formas alternativas, ou no mínimo 

complementares, para controlar tanto os níveis inflacionários quanto as taxas de juros. Formas 

estas que corresponderiam às medidas macroprudenciais, as quais mesmo tendo sido colocadas 

em segundo plano pelo Governo, ainda assim são consideradas importantes para a economia, 

devido à sua interação com a política monetária. Desta maneira, o próximo capítulo avalia a 

interação da principal medida macroprudencial adotada pelo Brasil, os depósitos compulsórios, 

com algumas das principais variáveis que influenciam e/ou, simplesmente, se relacionam à taxa 

de inflação (como a taxa SELIC e o câmbio, dois canais de transmissão importantes), 

procurando analisar tal relação em um período mais amplo. Assim, é possível examinar o 

impacto dos depósitos compulsórios sobre a taxa de inflação, principalmente, podendo 

colaborar para sua contração e servir como complemento à política monetária. 
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CAPÍTULO 3 – UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA ACERCA DE ALGUNS 

DETERMINANTES MACROECONÔMICOS QUE IMPACTAM A INFLAÇÃO NO 

BRASIL 

 

 

Este capítulo traz uma análise empírica acerca dos determinantes macroeconômicos, 

principalmente os recolhimentos compulsórios, que impactam a inflação no Brasil, de modo a 

atender ao objetivo geral do trabalho e ao último objetivo específico mencionado no início. 

Desta forma, dividiu-se o capítulo em três seções: a primeira trazendo a descrição e justificativa 

das variáveis utilizadas; a segunda apresentando os procedimentos econométricos para a 

aplicação do VAR e do VEC; e a terceira abordando os resultados aferidos e uma discussão 

sobre os mesmos. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

As variáveis utilizadas para o desenvolvimento da análise econométrica tiveram como 

base a teoria que explica o RMI, que indica os elementos relevantes para a análise, como 

mostrado na parte dos mecanismos de transmissão no capítulo um e em outros trabalhos27 que 

envolvem análise empírica (quantitativa) sobre este tema. Sendo assim, apresenta-se, no 

Quadro 3, as variáveis relacionadas para a abordagem empírica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Como exemplos de trabalhos que empregam as variáveis utilizadas aqui, citam-se: Kawamoto e Oreiro (2011) 

e Oliveira (2013). 
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Quadro 3 – Descrição das variáveis utilizadas no modelo empírico 

VARIÁVEIS ESPECIFICAÇÕES FONTES 

CAMB 
Câmbio - livre - dólar americano (compra) - R$/US$ - 

média mensal 
BCB 

COMP Taxa efetiva de recolhimentos compulsórios - (% a.m.) BCB 

CRED Saldo de crédito em relação ao PIB - (% a.m.) BCB 

IPCA 
Taxa de inflação - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

- anualizado - (% a.m.) 
IBGE 

PIB 
Produto Interno Bruto - preços de mercado - variação real - 

ref. 2010 - (%) - trimestral 
IPEADATA 

SELIC 
Taxa de juros - SELIC - acumulada no mês - anualizada 

base 252 - (% a.m.) 
BCB 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em vista que o PIB possui valores trimestrais, foi necessário transformar os 

dados das demais variáveis para trimestral também. Para tanto, realizou-se uma média simples 

de três em três meses, de modo a obter os devidos valores trimestrais. O PIB foi utilizado na 

análise dado que é importante avaliar o comportamento dos níveis de preços mediante um 

crescimento ou decrescimento econômico, e porque, de acordo com a Regra de Taylor28, um 

valor positivo para o hiato do produto pode fazer com que a autoridade monetária eleve a taxa 

de juros de forma a controlar as pressões de demanda da economia, afetando, assim, o nível de 

preços. 

Em relação ao câmbio, à taxa SELIC e ao crédito, as três variáveis foram utilizadas 

pois correspondem aos canais de transmissão da política monetária29, sendo de suma 

importância verificar o impacto conjunto dessas variáveis sobre a inflação, principalmente da 

taxa de juros, a qual é o principal instrumento utilizado. Como a série crédito/PIB foi 

descontinuada, juntou-se os dados de duas séries do BCB: 11400 – Operações de crédito do 

sistema financeiro em relação ao PIB e 20622 – Saldo da carteira de crédito em relação ao PIB, 

conforme verificado no trabalho de Danciger (2016). 

Quanto ao compulsório, dado que é a principal medida macroprudencial que se 

pretende avaliar neste trabalho, buscou-se analisar conjuntamente os quatro tipos de 

recolhimentos mais usuais no Brasil. Como averiguado na Figura 4, o compulsório sobre 

depósitos à vista é a modalidade que apresenta menor volume, enquanto as demais modalidades, 

                                                           
28 Relembrar seção 1.2 (Definição e Funcionamento do RMI). 
29 Relembrar seção 1.3 (Canais de Transmissão da Política Monetária). 
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além de possuírem o maior volume, também apresentam maiores oscilações. Assim, uma 

análise somente sobre os depósitos à vista não seria suficiente para uma avaliação mais precisa 

do uso do compulsório como medida macroprudencial, além de que, devido à magnitude dos 

compulsórios, seria importante avaliar todos eles. 

Dessa forma, criou-se uma taxa efetiva que englobasse as quatro modalidades, na qual 

foram utilizadas as seguintes séries do BCB: 1797, 1848, 1849 e 1850, que correspondem, 

respectivamente, aos recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras quanto à 

exigibilidade adicional em espécie, quanto aos depósitos de poupança em espécie, quanto aos 

recursos à vista em espécie e quanto aos depósitos a prazo em espécie; e 1826, 1835 e 7835, 

que correspondem aos saldos finais dos meios de pagamento em depósitos à vista, em depósitos 

de poupança e em depósitos a prazo30, respectivamente. É importante ressaltar que se utilizou 

a taxa efetiva pois esta corresponde à taxa praticada pelos bancos, enquanto que a alíquota é a 

taxa definida pelo governo. 

Logo, o cálculo baseou-se na divisão entre a soma dos recolhimentos obrigatórios de 

instituições financeiras e a soma dos saldos finais dos meios de pagamento, como pode ser 

observado na equação abaixo: 

 

Taxa Efetiva (%) =  
Soma recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras

Soma saldos finais dos meios de pagamento
          (12) 

 

Sendo a principal variável da análise, juntamente com o IPCA que já foi explicado no 

capítulo um31, por meio da Figura 5 é possível analisar o comportamento da taxa efetiva dos 

recolhimentos compulsórios no período de 2004 a 2016.  

                                                           
30 Foram utilizadas apenas essas três modalidades, pois representam a maior parcela dos valores atribuídos ao 

recolhimento ou as demais modalidades não colaboraram de forma relevante quando aplicadas ao período de 

adoção das medidas macroprudenciais, como salientado por Oliveira (2013). 
31 Relembrar Figura 2 da seção 1.5 (Uma análise do RMI no Brasil acerca das taxas de inflação e de juros). 
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Figura 5 – Comportamento da taxa efetiva de recolhimentos compulsórios no Brasil de 2004 a 

2016 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do BCB. 

 

Observa-se, conforme a Figura 5, que, ao longo dos anos, os recolhimentos 

compulsórios tiveram expressivas oscilações, analisando-os conjuntamente, sendo que até 

meados de 2008 vinham apresentando um comportamento, de certa forma, constante, 

declinando ao final deste mesmo ano. Tal acontecimento pode ser explicado pela crise de 2008, 

em que o governo tomou algumas medidas para promover liquidez à economia. Ao final de 

2009 e início de 2010, os recolhimentos compulsórios se elevaram, alcançando a casa dos 80%, 

aproximadamente, no final de 2011, que corresponde ao principal momento de adoção de 

medidas macroprudenciais, em específico do compulsório, como foi visto no capítulo dois. 

Posteriormente a 2012, essa medida foi perdendo sua funcionalidade para o Governo como 

medida complementar no controle da inflação, verificando-se uma retração em seus níveis. 

Em tempo, cabe ressaltar que o período de análise escolhido se deve aos 

acontecimentos nos primeiros anos de adoção do RMI no Brasil, em que, em 1999 e 2000, a 

autoridade monetária conseguiu cumprir seu objetivo de estabilização dos preços, porém, em 

2001, verificaram-se sucessivos choques desfavoráveis, conforme exposto por Gomes e Aidar 

(2005), como “crise energética, fim da bolha especulativa nas bolsas mundiais, crise Argentina 

e ataque terrorista aos EUA” (Ibid, p. 49). Esses problemas atingiram a economia brasileira de 
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forma negativa, aumentando a inflação e a mantendo ainda acima da meta nos dois anos 

seguintes. 

Ainda segundo Gomes e Aidar (2005), em 2002, a economia brasileira continuou 

apresentando problemas quanto às suas finanças, sendo estes motivados pelos desaquecimentos 

de outras economias, como, por exemplo, a China. Neste ano, também ocorreram as eleições 

presidenciais, que provocaram uma crise quanto à credibilidade e confiança em relação ao 

futuro da economia. Já em 2003, com o novo presidente no poder e com a continuidade da 

política monetária contracionista, a qual foi marcada por um significativo aumento dos juros, a 

situação de desestabilização começou a ser revertida e o combate à inflação continuou sendo 

prioridade da autoridade monetária. 

Por conseguinte, em 2004, a conjuntura econômica começou a modificar-se, 

manifestando um crescimento econômico relevante e uma valorização no câmbio, que veio a 

auxiliar a autoridade monetária no cumprimento de seu objetivo. Dessa maneira, a partir de 

2004, a taxa de inflação se estabilizou a níveis dentro dos intervalos estabelecidos, só 

descumprindo a meta em 2015, ao passo que a taxa de juros se elevava cada vez mais. Portanto, 

o período de análise neste trabalho vai de 2004 a 2016, com um total de 52 observações, 

equivalendo a 13 anos pós-adoção do RMI. E, por fim, para a realização dos procedimentos 

econométricos, utilizou-se o software EViews6. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DO MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 

Buscando cumprir o principal objetivo deste trabalho, assim como o último objetivo 

específico apresentado no início, que corresponde à análise, por meio de um modelo 

econométrico, da resposta da inflação frente às variáveis que a impactam, principalmente os 

depósitos compulsórios, no período de 2004 a 2016, adotou-se o seguinte modelo 

econométrico: 

 

ΔIPCAt = 𝛽0 + 𝛽1ΔCOMPt−k + 𝛽2ΔCAMBt−k + 𝛽3ΔCREDt−k + 𝛽4ΔSELICt−k +

𝛽5ΔPIBt−k + 𝜀𝑡                                                   (13) 
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em que IPCA corresponde à taxa de inflação (em %); COMP aos recolhimentos compulsórios 

(em %); CAMB ao câmbio (em R$); CRED ao crédito (em %); SELIC à taxa de juros (em %); 

PIB ao produto da economia (em %); ε ao termo de erro; Δ é a variação dos elementos; t o 

tempo; e k a defasagem.  

Observando a Equação (13), nota-se que a variável dependente é a taxa de inflação, 

enquanto que as demais variáveis são utilizadas para explicar a mesma, de acordo com a 

literatura sobre o tema. É importante ressaltar que, apesar do modelo considerar todas as 

variáveis endógenas, o foco principal concentra-se na relação apresentada na Equação (13). 

Além disso, vale mencionar os sinais esperados para o modelo, assim como as interpretações 

para os coeficientes, os quais podem ser verificados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Sinais esperados dos coeficientes e suas interpretações 

COEFICIENTES 
SINAIS 

ESPERADOS 
INTERPRETAÇÃO 

𝛽0 + ou - 
Taxa de inflação média estimada poderá aumentar ou diminuir 

sem influência das demais variáveis do modelo. 

𝛽1 - 

Taxa de inflação média estimada reduzirá quando houver uma 

variação positiva da taxa efetiva de recolhimentos 

compulsórios. 

𝛽2 + 
Taxa de inflação média estimada aumentará à medida que 

houver uma variação positiva no câmbio. 

𝛽3 + 
Taxa de inflação média estimada aumentará dada uma 

variação positiva do crédito. 

𝛽4 - 
Taxa de inflação média estimada reduzirá quando houver uma 

variação positiva da taxa de juros SELIC. 

𝛽5 + 
Taxa de inflação média estimada aumentará dada uma 

variação positiva do PIB. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com o Quadro 4, espera-se que os recolhimentos compulsórios e a taxa de 

juros apresentem uma relação inversa com a taxa de inflação, o que é retratado pelo sinal 

negativo, enquanto que o câmbio, o crédito e o PIB devem apresentar uma relação direta com 

a inflação, sendo retratada pelo sinal positivo. Isso porque, o aumento dos recolhimentos 

compulsórios e o aumento da taxa de juros tendem a reduzir o nível de inflação da economia, 

ao passo que um aumento/redução do câmbio, do crédito e do PIB tendem a aumentar/reduzir 

a taxa de inflação na economia. Quanto ao intercepto, este pode ser positivo ou negativo, visto 

que mesmo que não haja interferência de outras variáveis, ainda assim existirá uma inflação 

autônoma na economia, podendo até ser negativa, no caso uma deflação. 
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Em se tratando dos procedimentos econométricos essenciais para a estimação do 

modelo representado pela Equação (13), é preciso realizar, primeiramente, testes de 

estacionariedade, de modo a analisar as características das séries. Pode-se dizer que uma série 

temporal ser estacionária significa que a mesma mantém sua média e variância estáveis ao longo 

do tempo, ou seja, consegue fazer com que o efeito de um choque na variável seja absorvido 

(CARRARA & CORREA, 2012). 

Dessa forma, a análise gráfica permite verificar, de forma preliminar, se há ou não 

estacionariedade nas variáveis, em que uma tendência contínua crescente ou decrescente, indica 

a não estacionariedade da variável. Porém, quando esta apresenta uma variação em torno da 

média, ou seja, expressa um mesmo desempenho ao longo do tempo, há indícios de 

estacionariedade. No entanto, somente a análise gráfica não é garantia de confirmação definitiva 

da estacionariedade ou não das variáveis, necessitando, dessa forma, de testes mais formais. 

Logo, propõe-se utilizar o teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), o 

qual verifica a presença ou não de raiz unitária (tendência estocástica) na série temporal, como 

pode ser observado na Tabela A1 (APÊNDICE). Este teste, segundo Margarido et al. (2004), 

considera a presença de raiz unitária (não estacionariedade) como hipótese nula, em contraparte 

da ausência de raiz unitária (estacionariedade), levando em conta ainda a presença ou não da 

constante e do intercepto para a análise. Assim, é possível averiguar a ordem de integração das 

variáveis, em que: se as mesmas forem integradas de ordem zero, I(0), deve-se usar o método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou modelo Vetorial Autorregressivo (VAR); se 

forem integradas de mesma ordem, I(1) ou I(2), e houver cointegração, deve-se usar o modelo 

Vetorial de Correção de Erro (VEC). Conforme Junior e Higuchi (2008), a ordem de integração 

corresponde à quantidade de vezes que a série temporal, considerada não estacionária, precisa 

ser diferenciada para tornar-se estacionária. Ou seja, caso uma variável seja I(2) em meio a um 

conjunto de variáveis I(1), deve-se tirar uma diferença dela a fim de conseguir estimar o modelo 

com todas as séries I(1), estimando, então, por VEC, caso haja cointegração. 

Feito isso, o modelo VAR32 poderá ser estimado e, caso haja uma relação de longo 

prazo, o modelo VEC deve ser empregado – este modelo evita que haja perdas derivadas de 

diferenciações de variáveis. De acordo com Gujarati (2006), o modelo VAR surgiu como forma 

de entender as interrelações entre variáveis que seguem uma simultaneidade, isto é, considera-

se uma diversidade de variáveis endógenas conjuntamente, de modo a tratá-las por igual. 

                                                           
32 Como colocado por Gujarati (2006), “o termo autorregressivo deve-se à aparência do valor defasado da variável 

dependente no lado direito e o termo vetor deve-se ao fato de que estamos lidando com um vetor de duas (ou mais) 

variáveis” (p. 779). 
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Entretanto, cada variável endógena seria explicada tanto pelos seus devidos valores defasados 

quanto pelos valores defasados de todas as demais variáveis do modelo. Sendo assim, não 

haveria variáveis exógenas. Tal modelo, conforme Margarido (2004), pode ser representado 

por: 

 

𝑧𝑡 = 𝐴1𝑧𝑡−1 +  … +  𝐴𝑘𝑧𝑡−𝑘 + ф𝐷𝑡 + 𝑢𝑡                              (14) 

 

em que 𝑢𝑡~𝐼𝑁(0, ∑), sendo o vetor de choques, 𝑧𝑡 é um vetor (n x 1) e cada elemento 𝐴𝑖 é uma 

matriz de parâmetros de ordem (n x n) e 𝐷𝑡 representa termos determinísticos (como constante, 

tendência, dummies, etc.) (Ibid, p. 90). 

O procedimento de estimação segue com a realização de um teste de estabilidade 

estrutural, conforme Figura A1 (APÊNDICE), via recurso AR Roots Graph, a fim de verificar 

se as raízes se encontram dentro do círculo unitário; e de um teste de defasagens, como pode 

ser visto na Tabela A2 (APÊNDICE), por meio do recurso Lag Length Criteria, sendo este 

último realizado a partir de critérios de informação, como: Akaike (AIC), Schwarz (SC) e 

Hannan-Quinn (HQ) – este último é utilizado como critério de desempate. O teste de defasagens 

é necessário visto que a introdução de muitas defasagens pode acarretar em problemas de 

multicolinearidade e de erros de especificação do modelo (GUJARATI, 2006). 

Posteriormente, deve-se decidir a ordem das variáveis do modelo, aplicando o teste 

de Causalidade de Granger em Bloco. A causalidade de Granger pode ser entendida, conforme 

Cavalcanti (2010), como quando “uma variável X causa outra variável Z [...] se a observação 

de X no presente ou no passado ajuda a prever os valores futuros de Z para algum horizonte de 

tempo” (Ibid, p. 254). Visto que X causa Z, ou seja, que há uma forte correlação entre as 

variáveis, tem-se que mudanças em X antecedem mudanças em Z. Ou seja, X colabora na 

previsão de valores presentes de Z. Assim, por meio do teste de Bloco-Exogeneidade (Block 

Exogeneity Wald Test) – dada a existência de várias variáveis –, obtém-se o ordenamento ótimo 

das variáveis explicativas, verificando-se os valores de Qui-quadrado do menor para o maior, 

em que se tem a ordem das variáveis das mais endógenas para as menos endógenas, como pode 

ser observado na Tabela A3 (APÊNDICE). 

Antes de estimar devidamente o modelo, é preciso realizar ainda um teste de 

cointegração, o qual permite averiguar se as variáveis utilizadas possuem ou não uma relação 

(estrutural) ou equilíbrio de longo prazo. Para tanto, aplica-se o teste de cointegração de 

Johansen, sendo possível determinar a quantidade de vetores de cointegração que existem entre 
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as variáveis (MARGARIDO, 2004). Conforme Carrara e Correa (2012), nem todas as variáveis 

quando integradas de mesma ordem são cointegradas, e caso não sejam integradas de mesma 

ordem, as mesmas não poderão ser cointegradas. 

Verificada a existência de cointegração, o modelo VEC poderá ser estimado. Este 

modelo, como colocado por Bueno (2011), “é uma versão mais completa do VAR. A ideia 

básica é que o VAR com variáveis não estacionárias, mas diferenciadas, omite variáveis 

relevantes. [Já] O VEC corrige esse problema” (Ibid, p. 249). E, como dito anteriormente, 

diferentemente do VAR, o VEC permite estabelecer relações de longo prazo na análise. Assim, 

segundo Margarido (2004), a Equação (14) pode ser alterada no que se refere a um modelo 

VEC, sendo representada da seguinte forma: 

 

∇ 𝑧𝑡 = 𝛤1𝜵 𝑧𝑡−1 + … + 𝛤𝑘−1𝜵 𝑧𝑡−𝑘+1 +  𝛱𝑧𝑡−𝑘 + ф𝐷𝑡 + 𝑢𝑡             (15) 

 

em que ∇  é o operador de diferença, 𝛤𝑖 = −(𝐼 − 𝐴1−  . . .  −𝐴𝑖), (𝑖 = 1, … , 𝑘 − 1) e 𝛱 = −(𝐼 −

𝐴1 −  … − 𝐴𝑘). Como mencionado por Margarido (2004), este modelo apresenta a vantagem 

de se introduzir informações de curto e longo prazo por meio de ajustes nas variações de 𝑧𝑡, 

dadas pelas estimativas dos parâmetros 𝛤𝑖 e 𝛱. A partir do VEC pode-se obter uma regressão 

com os coeficientes das variáveis adotadas juntamente com seus sinais esperados (ou não). 

Para fins de apresentação dos resultados obtidos, utiliza-se: a Função Impulso-

Resposta (FIR) e a Decomposição da Variância (DV). A FIR, segundo a ideia de Mayorga et 

al. (2007), Bueno (2011) e Oliveira (2016), determina o comportamento das séries presentes 

nos modelos VAR e VEC, em que é possível analisar a duração do choque de uma variável 

sobre as demais, podendo ter seu efeito dissipado ao longo do tempo, e se tal efeito é positivo 

ou negativo. 

Quanto à DV, Margarido et al. (2004) explica que esta exibe o progresso do 

comportamento das variáveis do sistema econômico com o passar do tempo. Ou seja, possibilita 

distinguir a variância dos erros de previsão, de acordo com cada variável, em elementos que 

podem ser concedidos tanto por ela mesma quanto pelas outras variáveis endógenas de maneira 

isolada, “apresentando em termos porcentuais qual o efeito que um choque não antecipado 

sobre determinada variável tem sobre ela própria e as demais variáveis pertencentes ao sistema” 

(Ibid, p. 89). 
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3.3 RESULTADOS DA ANÁLISE ECONOMÉTRICA 

 

 

Esta seção aborda os resultados obtidos na análise, com base nos procedimentos 

descritos anteriormente. Para uma melhor compreensão, a seção é dividida em três subseções: 

a primeira traz uma análise descritiva acerca das variáveis empregadas e os testes de 

estacionariedade; na segunda apresentam-se os testes de confiabilidade, ordenamento, 

cointegração e o modelo VEC estimado; e, por último, a terceira aborda a Função Impulso-

Resposta e a Decomposição da Variância. 

 

 

3.3.1   Análise Descritiva das Variáveis e Testes de Estacionariedade 

 

 

Antes de apresentar os resultados referentes à análise econométrica, é preciso estudar 

a estatística descritiva, representada na Tabela 3, para as variáveis utilizadas no presente 

trabalho. A estatística descritiva compreende o primeiro passo de uma análise, sendo 

indispensável para a compreensão dos resultados obtidos, visto que irá descrever e resumir os 

dados que se quer estudar. 

 

Tabela 3 – Estatística Descritiva das variáveis utilizadas 

VARIÁVEIS CAMB COMP CRED IPCA PIB SELIC 

Média 2,310029 48,931040 40,599810 6,098397 2,592570 12,424810 

Máximo 3,909367 78,234230 53,200000 10,360000 9,209287 19,693330 

Mínimo 1,594833 25,659710 23,366670 2,990000 -5,763078 7,126667 

Desvio-padrão 0,600080 12,515680 9,8352170 1,666266 3,734991 3,195567 

Coeficiente de 

variação 
25,977163 25,578201 24,224786 27,323016 144,065194 25,719242 

Observações 52 52 52 52 52 52 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

 

Segundo os resultados apresentados na Tabela 3, é possível observar que todas as 

variáveis apresentaram médias maiores que zero, em que o PIB manifestou um possível 

crescimento econômico, muito pequeno, e o IPCA, um valor relativamente alto, juntamente 

com a SELIC, para o período de 2004 a 2016. Como as unidades e grandezas são diferentes, 

não seria válido comparar os valores de cada uma, em se tratando de média, máxima e mínima. 
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Logo, cabe apenas discutir os resultados para cada variável individualmente, considerando que 

os valores de máximo e mínimo se encontram em momentos diferentes, ou seja, são 

relativamente dispersos. 

O câmbio apresenta uma certa volatilidade, em que ao manifestar um valor máximo 

de R$ 3,90, a moeda se desvalorizaria, ou seja, o dólar se tornaria mais caro. Logo, mesmo que 

a quantidade exportada aumente, o nível de preços da economia também se elevaria. 

Manifestando um valor mínimo de R$ 1,59, a moeda se valorizaria, o que contribuiria para uma 

redução da inflação. Quanto ao compulsório, uma máxima de 78,23% indica que uma 

quantidade maior de moeda da economia está sendo retida, colaborando para uma redução dos 

preços, enquanto que a mínima é bem dispersa, apresentando um valor de 25,65%. 

O crédito, com um valor máximo de 53,20%, indica que uma quantidade maior de 

moeda está em circulação, o que provocaria um aumento dos preços, ao passo que sua mínima 

de 23,36% indica uma quantidade menor de moeda em circulação. Em relação à inflação, esta, 

apresentando um valor mínimo de 2,99%, corresponderia a uma inflação de um país 

desenvolvido, devido a ser reduzida. Já sua máxima seria mais característica de economias 

emergentes, apresentando um valor igual a 10,36%, apesar de estar bem acima da média dos 

grandes emergentes, como mostrado no capítulo um. 

O PIB, como dito anteriormente, indica um leve crescimento econômico, ao apresentar 

uma máxima de 9,20%, enquanto que sua mínima, equivalendo a -5,76%, indica uma recessão, 

algo que os países tendem a evitar. Por fim, a SELIC, com um valor máximo de 19,69%, 

causaria consequências negativas à economia, em termos de investimentos por exemplo, 

embora contribua para uma redução da inflação. Já seu valor mínimo, de 7,12%, poderia 

colaborar para um aumento do consumo e do investimento. 

Os desvios-padrão variaram de uma variável para outra, em que apenas para o 

compulsório e para o crédito tiveram valores mais elevados. Pelo lado do coeficiente de 

variação, somente os dados referentes ao PIB manifestaram-se como heterogêneos – coeficiente 

de variação maior que 30% –, dada sua alta dispersão. As demais variáveis apresentaram um 

coeficiente de variação mais similar, com o crédito apresentando o menor coeficiente (24,22%) 

e o IPCA o maior (27,32%). 

Feita a análise descritiva, é possível observar, a partir da Figura 6, o comportamento 

das variáveis empregadas no período de 2004 a 2016. Os gráficos colaboram para que se 

visualize uma possível tendência nas variáveis, além de possibilitar uma análise comparativa 

entre as mesmas. 
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Figura 6 – Comportamento das Variáveis de 2004 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

 

Verifica-se que a única variável que apresenta um comportamento de crescimento 

constante ao longo do período é o crédito, enquanto que as demais variáveis demonstram um 

comportamento mais oscilante. O câmbio e os recolhimentos compulsórios, apesar de suas 

oscilações, também apresentam um crescimento no período, com alguns picos em determinados 

momentos. 

Em relação à taxa SELIC, nota-se que esta varia moderadamente, porém apresenta um 

comportamento decrescente. Por fim, o PIB e a taxa de inflação apresentam algumas variações 

mais próximas à média, o que pode ser considerado, portanto, um possível indício de 

estacionariedade. E quanto às demais variáveis, por apresentarem uma tendência de 
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crescimento ou decrescimento, há indícios de que as mesmas possam não ser estacionárias em 

nível. 

Como a análise gráfica não permite a confirmação definitiva da estacionariedade das 

variáveis, conforme dito na seção anterior, realizou-se o teste ADF, que está apresentado na 

Tabela A1 (APÊNDICE), em que se verificou que as variáveis são não estacionárias, sendo, 

portanto, integradas em primeira ordem ou I(1), em 99% de confiança. 

 

 

3.3.2   Testes de Confiabilidade, Ordenamento, Cointegração e Modelo VEC 

 

 

Com base nos resultados quanto à estacionariedade, passou-se ao segundo passo da 

análise, que consiste no ajustamento de um modelo VAR que dará suporte à análise de 

cointegração. Contudo, antes utilizou-se alguns testes de confiabilidade. Primeiramente, 

empregou-se o teste de estabilidade estrutural, representado pela Figura A1 (APÊNDICE), o 

qual revelou que as raízes se encontram dentro do círculo unitário, indicando, assim, a 

existência de séries estáveis. Posteriormente, realizou-se o teste de defasagens, exposto na 

Tabela A2 (APÊNDICE), em que se verificou uma defasagem segundo o critério SC e quatro 

conforme os demais critérios (LR, FPE, AIC e HQ). Como somente uma defasagem 

impossibilitaria a aplicação do VEC, optou-se por utilizar quatro defasagens, definindo-se então 

um VAR (4). 

Quanto ao ordenamento, o teste de Causalidade em Bloco, como pode ser visto na 

Tabela A3 (APÊNDICE), apontou para: recolhimentos compulsórios, câmbio, crédito, taxa 

SELIC e PIB, tendo o IPCA como variável dependente. Em seguida, realizou-se o teste de 

cointegração de Johansen a fim de verificar se há relação de cointegração de longo prazo entre 

as variáveis. O resultado do teste pode ser verificado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Teste de Cointegração de Johansen 

Séries: IPCA COMP CAMB CRED SELIC PIB  

Intervalo de atrasos: 1 ao 3 

Selecionado (0.05 nível*) Número de relações de cointegração por modelo 

Tendência de dados: Nenhum Nenhum Linear Linear Quadrático 

Tipo de teste 
Sem 

intercepto 
Intercepto Intercepto Intercepto Intercepto 

 
Sem 

tendência 

Sem 

tendência 
Sem tendência Tendência Tendência 

Traço 5 5 6 5 4 

Máximo Autovalor 3 4 4 4 4 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

Nota 2: (*) Valores críticos baseados em MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 

 

Como pode ser observado pelos resultados apresentados na Tabela 4, tanto pelo teste 

de Traço quanto pelo teste de Máximo Autovalor, houve relações de cointegração em todos os 

modelos. Porém, o que melhor se ajustou para a estimação do VEC foi aquele com presença de 

intercepto e tendência. Desta maneira, o modelo VEC (3), para o período de 2004 a 2016, pôde 

ser estimado, representado pela Tabela A4 (APÊNDICE), o qual apontou os seguintes 

resultados, conforme a Equação (16): 

 

𝚫𝐈𝐏𝐂𝐀𝐭 = −𝟔𝟔𝟖, 𝟑𝟎 − 𝟏, 𝟑𝟕𝚫𝐂𝐎𝐌𝐏𝐭−𝟑 + 𝟐𝟖, 𝟒𝟕𝚫𝐂𝐀𝐌𝐁𝐭−𝟑 + 𝟏𝟏, 𝟓𝟒𝚫𝐂𝐑𝐄𝐃𝐭−𝟑 +

𝟏𝟕, 𝟑𝟕𝚫𝐒𝐄𝐋𝐈𝐂𝐭−𝟑 + 𝟐𝟓, 𝟑𝟑𝚫𝐏𝐈𝐁𝐭−𝟑                                       (16) 

 

Nota 1: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

Nota 2: Significativos a 5% de significância estatística. 

Nota 3: A tendência apresentou um coeficiente igual a –1,64, sendo significativa a 10% de significância estatística. 

 

Notou-se que ao nível de 95% de confiança, todos os coeficientes estimados foram 

significativos do ponto de vista estatístico, e todos apresentaram os devidos sinais esperados, 

com exceção do coeficiente da taxa SELIC. O coeficiente da variável indicada pelos 

recolhimentos compulsórios apresentou um sinal negativo, o que é válido visto que um aumento 

dos depósitos compulsórios diminui o nível de reservas dos bancos comerciais, reduzindo o 

nível de empréstimos aos agentes e, portanto, o nível de moeda em circulação na economia, o 

que colabora para a diminuição da inflação. Assim, dado um aumento de um ponto percentual 

na taxa efetiva de recolhimentos compulsórios, estima-se que a taxa de inflação reduza, em 

média, 1,37 ponto percentual, ceteris paribus. 
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O coeficiente estimado para o câmbio apresentou um sinal positivo, tendo em vista sua 

relação direta com a inflação, em que, por um lado, uma depreciação (aumento) do câmbio faz 

com que aumente a competitividade dos bens internos, induzindo um aumento das exportações 

e, consequentemente, dos níveis de produto e de preços; e vice-versa. Por outro lado, quanto 

aos preços dos bens comercializáveis, uma desvalorização do câmbio encarece os preços em 

moeda doméstica de bens e serviços importados; e vice-versa. Logo, a estimativa obtida mostra 

que um aumento de R$ 1,00 no câmbio, eleva a taxa de inflação, em média, em 28,47 pontos 

percentuais, ceteris paribus. 

Em se tratando do crédito, seu coeficiente estimado apresentou um sinal positivo, posto 

que quando se adota uma política monetária expansionista, há um aumento de recursos 

disponíveis na economia, estimulando um aumento do investimento, do consumo, do produto 

e, principalmente, do nível de preços; e vice-versa. Desta maneira, tem-se que um aumento de 

um ponto percentual no crédito, eleva a taxa de inflação, em média, em 11,54 pontos 

percentuais, ceteris paribus. 

Já o coeficiente estimado para a taxa SELIC apresentou sinal positivo, mostrando-se 

contrário à teoria. Neste caso, dever-se-ia retratar que um aumento nos juros colabora para uma 

redução dos níveis de investimento, de demanda agregada e de produto, causando, então, uma 

queda no nível de preços. Essa relação positiva, que foi encontrada, entre SELIC e IPCA é 

retratada em alguns trabalhos, e mostra, como já exposto nos capítulos um e dois, que as 

elevações na taxa de juros não devem ser utilizadas como forma única e exclusiva para controlar 

a inflação. Tal relação indica, ainda, o fenômeno denominado price puzzle33, que corresponde 

à relação positiva entre os juros e a inflação, na qual um choque contracionista da política 

monetária ocasiona inicialmente uma elevação da inflação, reduzindo esta última depois de 

passados alguns períodos. Portanto, conforme o modelo, um aumento de um ponto percentual 

na taxa SELIC, implica em um aumento da taxa de inflação correspondente, em média, a 17,37 

pontos percentuais, ceteris paribus. 

Quanto ao coeficiente estimado para o PIB, este se mostrou com um sinal positivo, o 

qual pode ser justificado pelo fato de ao se ter um crescimento econômico, o nível de 

investimentos, pelo menos no médio prazo, tende a aumentar, visto que a economia se encontra 

em progresso, elevando, assim, o nível de preços. Por outro lado, a demanda agregada também 

aumenta, devendo ser suprida pela oferta agregada. Porém, até que isso aconteça, e quanto mais 

próximo do pleno emprego se chega, a inflação tende a se elevar. Desse modo, dado um 

                                                           
33 Exemplos de trabalhos que retratam este fenômeno: Fonseca et al. (2016) e Kawamoto e Oreiro (2011). 
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aumento de um ponto percentual no PIB, estima-se que a taxa de inflação aumente, em média, 

25,33 pontos percentuais, ceteris paribus. Portanto, as estimativas se encontram de acordo com 

o exposto na teoria, ou então, como é o caso da SELIC, de acordo com estudos realizados sobre 

o tema. 

 

 

3.3.3   Função Impulso-Resposta e Decomposição da Variância 

  

 

Para analisar mais precisamente o impacto das variáveis sobre a taxa de inflação, 

apresentou-se, primeiramente, a Função Impulso-Resposta, considerando um período de dez 

trimestres. Os resultados podem ser observados na Figura 7. 
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Figura 7 – Função Impulso-Resposta na variável IPCA quanto a choques de um desvio-

padrão sobre as demais variáveis 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

 

A partir dos resultados da FIR, apresentados na Figura 7, é possível notar que somente 

os recolhimentos compulsórios apresentam uma influência significativa no sentido de reduzir a 

taxa de inflação. Em um primeiro momento, um choque de um desvio-padrão nos compulsórios 

acarreta em uma elevação da inflação, sendo esta última positiva até o quinto trimestre. 

Posteriormente, a inflação sofre um efeito de redução, permanecendo do lado negativo. 
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Quanto as demais variáveis, estas apresentam uma influência no sentido de aumentar 

a inflação. Um choque na taxa de inflação sobre ela mesma mostra uma tendência de 

crescimento até o sexto trimestre, aproximadamente, tendendo a uma leve redução em seguida, 

até que se mantenha constante, porém longe da média. Já um choque no crédito faz com que a 

inflação apresente uma tendência de crescimento ao longo de todo o período. 

Quanto ao câmbio, um choque de um desvio-padrão nesta variável aumenta a inflação 

até o sexto trimestre e depois a reduz, podendo notar que o choque positivo é, então, dissipado. 

Em relação à taxa SELIC, um choque nesta provoca uma elevação da taxa de inflação até o 

terceiro trimestre, reduzindo-a posteriormente, até que se mantenha, de certa forma, constante 

próximo à média, o que confirma o fenômeno price puzzle. Por fim, um choque de um desvio-

padrão no PIB não causa nenhum efeito sobre a inflação até o segundo trimestre, porém, logo 

depois, promove uma elevação da inflação até o quinto trimestre, mantendo-a constante ao 

longo do período restante. Logo, essas três últimas variáveis apresentam um comportamento 

similar quanto aos seus impactos sobre a inflação. 

De modo a complementar os resultados obtidos pela FIR, apresentou-se também a 

Decomposição da Variância, com um horizonte de dez trimestres, a qual pode ser verificada na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Decomposição da Variância 

       
PERÍODO IPCA COMP CAMB CRED SELIC PIB 

1 100,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

2 95,16261 0,058857 0,206167 0,755403 3,811533 0,005431 

3 82,77876 1,884054 0,979705 3,464781 10,64441 0,248286 

4 78,55888 1,853907 2,836087 6,042414 10,01358 0,695126 

5 76,55059 1,168083 4,720316 7,538967 8,769174 1,252875 

6 74,54999 0,930980 6,011620 9,079855 7,860472 1,567081 

7 72,65677 0,824982 6,411337 11,34787 7,019734 1,739311 

8 71,38620 0,763891 5,954783 13,75820 6,256439 1,880490 

9 69,92445 0,759914 5,270429 16,54221 5,574992 1,928004 

10 68,04204 0,768261 4,647297 19,57595 5,018325 1,948127 

Ordenamento de Cholesky: IPCA COMP CAMB CRED SELIC PIB 

       Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: CAMB – câmbio (R$); COMP – taxa efetiva dos recolhimentos compulsórios (%); CRED – crédito (%); 

IPCA – taxa de inflação (%); PIB – produto interno bruto (%); SELIC – taxa de juros básica (%). 

 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 5, nota-se que, ao final de dez 

trimestres, as variações na taxa de inflação são explicadas essencialmente por mudanças na 

própria variável (68,04%). Em segundo lugar, tem-se o crédito demonstrando um 
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comportamento crescente ao longo do período e explicando a inflação em 19,57%. As demais 

variáveis apresentaram variações moderadas, em que o compulsório, o câmbio e a SELIC 

tiveram seu poder de explicação reduzidos para 0,76%, 4,64% e 5,01%, respectivamente, no 

término de dez trimestres. Já o PIB manifestou um crescimento brando, explicando a inflação 

em 1,94%. 

Observa-se que a SELIC, em relação ao compulsório e ao câmbio, foi a que mais 

explicou a taxa de inflação no período em questão, o que se encontra de acordo com a teoria, 

em que a taxa de juros é o principal mecanismo para o controle dos preços. Era de se esperar 

que o poder de explicação do compulsório fosse baixo, visto que é somente uma medida auxiliar 

à taxa de juros, conseguindo influenciar a inflação de forma direta. E, no entanto, como o crédito 

foi o que mais explicou a inflação, em relação a todas as variáveis explicativas do modelo, 

pode-se refletir que, como os recolhimentos compulsórios determinam os níveis de 

empréstimos dos bancos e como estes são significativos na análise, o compulsório poderia agir 

sobre a inflação indiretamente, por meio do crédito34. Isso porque o compulsório colaboraria 

para a redução do crédito na economia, fazendo com que se utilize menos a taxa de juros no 

controle inflacionário. 

Visto que o crédito se mostrou o canal de transmissão mais efetivo, sendo a variável 

com maior explicação sobre o IPCA, o argumento de obstrução do mecanismo de transmissão 

se enfraquece. Isso se deve a sua influência sobre a inflação ter se mostrado elevada, por meio 

da análise, em que uma redução significativa na quantidade de crédito na economia, contribuiria 

para a redução da inflação. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 De acordo com a tabela de correlação, não houve autocorrelação entre as variáveis, e entre o crédito e o 

compulsório o coeficiente foi de 56%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O RMI, desde sua implementação, vem ganhando destaque nos debates econômicos, 

em virtude do problema da alta dos juros frente a uma inflação ainda considerada elevada. Nesse 

contexto, há ainda a comparação do Brasil com outras economias emergentes, que adotaram ou 

não o RMI, em que a economia brasileira possui níveis de juros e de inflação superiores a alguns 

países emergentes, como pôde ser visto no capítulo um. Assim, apesar de possuir problemas 

comuns a outros países emergentes, o pior desempenho da economia brasileira poderia indicar 

a predominância de fatores domésticos, como foi o caso da rigidez monetária e, também, das 

obstruções nos canais de transmissão, o que tornaria a política monetária pouco eficiente.  

No entanto, de modo a amenizar o processo inflacionário sem que se continue 

pressionando a taxa de juros, o governo optou por adotar as medidas macroprudenciais, em 

especial os recolhimentos compulsórios, no período pós-crise de 2008. Porém, tais medidas 

foram postas de lado rapidamente e continuou-se utilizando a taxa de juros como o principal 

mecanismo da política monetária. 

Tendo em vista que ainda não há uma definição clara na literatura a respeito das 

medidas macroprudenciais e seus objetivos, pode-se concluir que essas visam dar proteção aos 

bancos em relação aos ciclos econômicos, evitando que o sistema financeiro fique vulnerável. 

Além disso, visam proteger a economia real dos próprios bancos, buscando preservar a oferta 

de crédito a um nível estável para a economia como um todo. 

Ainda sobre as medidas, essas, até então, são pouco conhecidas e pouco debatidas, 

principalmente no âmbito acadêmico, e como foram um meio do governo brasileiro de tentar 

flexibilizar o instrumento de política monetária de forma a combater a inflação, este trabalho 

buscou realizar uma análise teórica e econométrica para verificar a influência dos recolhimentos 

compulsórios, juntamente com demais variáveis presentes no contexto do RMI, sobre a 

inflação. Desta maneira, o foco principal foi analisar se o compulsório colaboraria para a 

redução da inflação, auxiliando a taxa de juros, de modo que esta última não se eleve tanto para 

o controle inflacionário. 

De acordo com a análise, percebeu-se que, para um período mais amplo do que aquele 

pós-crise de 2008, de 2004 a 2016, o compulsório se mostrou um instrumento eficiente, ou seja, 

cumpriu seu objetivo de reduzir a inflação, mesmo que em um momento inicial tenha a elevado, 

para posteriormente reduzi-la. Ao contrário da taxa de juros, em que um aumento desta 
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provocou um aumento da taxa de inflação e fez com que esta última se mantivesse em valores 

positivos ao longo dos trimestres. 

Portanto, conclui-se que os recolhimentos compulsórios, de forma direta, conseguem 

reduzir a inflação, servindo, então, como um complemento ao instrumento da política monetária 

(taxa SELIC), de modo que este não precise se elevar tanto para que a inflação se estabilize. No 

entanto, pode-se argumentar também que, como o crédito apresentou uma relação positiva e 

um alto grau de explicação da inflação, poder-se-ia utilizar os recolhimentos compulsórios 

indiretamente, por meio do canal de crédito, para o controle inflacionário. Isto porque, quando 

se aumenta os recolhimentos compulsórios, as reservas bancárias são reduzidas e, 

potencialmente, os empréstimos dos bancos comerciais têm seu volume reduzido e seu custo 

aumentado, o que, por sua vez, colabora para a diminuição da inflação. 

Além disso, sabe-se que o RMI se baseia no trinômio credibilidade-reputação-

transparência, em que o BACEN tem o principal papel de cumprir a meta de inflação por meio 

da política monetária, deixando claro ao público qual política será adotada e a forma como será 

praticada. No entanto, quando se adota o compulsório perde-se um pouco essas características, 

pois este corresponde a um outro mecanismo para controlar a inflação, que, de certa forma, não 

se encontra no conhecimento da população. Dessa forma, o governo deve transparecer a política 

do compulsório, de modo que os agentes colaborem com essa nova política. Esta última, sendo 

um complemento ao principal mecanismo de transmissão da política monetária tradicional, de 

forma a ser o mais eficiente possível, deveria seguir o mesmo modo de operação daquela, 

adotando-se, portanto, regras em vez de discricionariedade. 

Assim, verificou-se que o modelo estimado sugere que os recolhimentos compulsórios 

ajudam a reduzir a inflação, podendo, portanto, flexibilizar a taxa de juros, de modo que suas 

variações sejam menores. Ou seja, não se rejeitou a hipótese básica deste trabalho. Entretanto, 

mais estudos referentes a este tema devem ser feitos, de maneira a colaborar com o argumento 

do parágrafo anterior e, principalmente, analisar outros mecanismos que podem colaborar para 

uma maior flexibilização da taxa de juros, evitando que esta aumente de forma significativa, 

assim como para controlar a inflação da economia brasileira. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A 1 – Teste ADF de Raiz Unitária 

Modelo Defasagens* Estatística t 
Estatística t 

(1%) 

Estatística t 

(5%) 

Estatística t 

(10%) 

CAMB 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 2 -1,179345 -3,531592 -2,905519 -2,590262 

Intercepto e 

Tendência 
2 -1,187840 -4,100935 -3,478305 -3,166788 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

2 0,662245 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

1ª diferença 1 -6,401157 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

2ª diferença 3 -7,097955 -2,601596 -1,945987 -1,613496 

COMP 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 1 -2,224536 -3,53003 -2,904848 -2,589907 

Intercepto e 

Tendência 
1 -2,660576 -4,098741 -3,477275 -3,166190 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

1 -0,190377 -2,599413 -1,945669 -1,613677 

1ª diferença 0 -5,484193 -2,599413 -1,945669 -1,613677 

2ª diferença 1 -9,141675 -2,600471 -1,945823 -1,613589 

CRED 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 1 -0,436813 -3,530030 -2,904848 -2,589907 

Intercepto e 

Tendência 
1 -1,673048 -4,098741 -3,477275 -3,166190 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

1 1,803948 -2,599413 -1,945669 -1,613677 

1ª diferença 0 -4,055539 -2,599413 -1,945669 -1,613677 

2ª diferença 2 -7,759805 -2,601024 -1,945903 -1,613543 

IPCA 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 2 -2,854758 -3,531592 -2,905519 -2,590262 

Intercepto e 

Tendência 
2 -2,915007 -4,100935 -3,478305 -3,166788 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

2 -0,850473 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

1ª diferença 1 -5,681814 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

2ª diferença 3 -8,672351 -2,601596 -1,945987 -1,613496 

(Continua) 
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Tabela A 1 – Teste ADF de Raiz Unitária 

 

(Continuação) 

PIB 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 5 -1,432432 -3,536587 -2,907660 -2,591396 

Intercepto e 

Tendência 
5 -1,853926 -4,107947 -3,481595 -3,168695 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

5 -1,459403 -2,601596 -1,945987 -1,613496 

1ª diferença 3 -7,589892 -2,601024 -1,945903 -1,613543 

2ª diferença 3 -8,501249 -2,601596 -1,945987 -1,613496 

SELIC 

em
 n

ív
el

 

Intercepto 2 -1,728792 -3,531592 -2,905519 -2,590262 

Intercepto e 

Tendência 
2 -1,783662 -4,100935 -3,478305 -3,166788 

Sem Intercepto 

e                                 

sem Tendência 

2 -0,965200 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

1ª diferença 1 -6,735450 -2,599934 -1,945745 -1,613633 

2ª diferença 1 -7,295213 -2,600471 -1,945823 -1,613589 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: (*) Utilizou-se o critério de Schwarz, com o número máximo de defasagens igual a 10. 
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Figura A 1 – Teste de Estabilidade Estrutural em relação ao VAR (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Tabela A 2 – Teste de Defasagens no VAR padrão 

Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR 

Variáveis Endógenas: IPCA COMP CAMB CRED SELIC PIB  

Variáveis Exógenas: C  

      
Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 26871,26 27,22605 27,45119 27,31236 

1 682,2425 0,028221 13,44972 15,02572* 14,05392 

2 100,4986 0,009051 12,25745 15,18431 13,37954 

3 48,72341 0,009569 12,16559 16,44332 13,80557 

4 64,48886* 0,004763* 11,16173* 16,79032 13,31960* 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: (*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério. 

Nota 2: LR – Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível); FPE – Erro de Previsão 

Final; AIC – Critério de Informação de Akaike; SC – Critério de Informação de Schwarz; HQ – Critério 

de Informação de Hannan-Quinn. 
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Tabela A 3 – Teste de Causalidade de Granger em Bloco 

Variável dependente: IPCA 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

COMP 2,955190 4 0,5654 

CAMB 5,612575 4 0,2300 

CRED 7,604947 4 0,1072 

SELIC 19,46086 4 0,0006 

PIB 9,178548 4 0,0568 

Total 62,78775 20 0,0000 

Variável dependente: COMP 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

IPCA 0,762213 4 0,9434 

CAMB 0,720144 4 0,9488 

CRED 0,847446 4 0,9320 

SELIC 2,106855 4 0,7161 

PIB 4,338561 4 0,3621 

Total 15,60473 20 0,7408 

Variável dependente: CAMB 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

IPCA 4,542943 4 0,3375 

COMP 11,30892 4 0,0233 

CRED 14,38049 4 0,0062 

SELIC 20,94013 4 0,0003 

PIB 7,771379 4 0,1003 

Total 34,96810 20 0,0203 

Variável dependente: CRED 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

IPCA 7,137931 4 0,1288 

COMP 11,41183 4 0,0223 

CAMB 5,367813 4 0,2516 

SELIC 2,399884 4 0,6626 

PIB 2,705619 4 0,6082 

Total 55,86024 20 0,0000 

   

 

(Continua) 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A 3 – Teste de Causalidade de Granger em Bloco 

(Continuação) 

Variável dependente: SELIC 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

IPCA 7,104773 4 0,1305 

COMP 8,731278 4 0,0682 

CAMB 7,608158 4 0,1070 

CRED 3,944297 4 0,4136 

PIB 10,04383 4 0,0397 

Total 61,76950 20 0,0000 

Variável dependente: PIB 

Excluído 𝜒2 Defasagens p-valor 

IPCA 6,314773 4 0,1768 

COMP 19,57667 4 0,0006 

CAMB 8,562905 4 0,0730 

CRED 24,08388 4 0,0001 

SELIC 26,91444 4 0,0000 

Total 111,0139 20 0,0000 
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Tabela A 4 – Modelo VEC (3) 

Estimativas Vetoriais de Correção de Erros 

Observações incluídas: 52 

Erros-padrão em (  ) & estatísticas t em [  ] 

  
Variáveis Equação de Cointegração (1) 

  
IPCA(-1) 1,000000 

  

COMP(-1) 1,374194 

 (0,18782) 

 [ 7,31661] 

  

CAMB(-1) -28,47421 

 (6,52106) 

 [-4,36650] 

  

CRED(-1) -11,54228 

 (1,81073) 

 [-6,37437] 

  

SELIC(-1) -17,37279 

 (2,45033) 

 [-7,08997] 

  

PIB(-1) -25,33269 

 (2,03635) 

 [-12,4403] 

  

@TREND(99Q3) 1,644437 

 (0,85594) 

 [ 1,92122] 

  

C 668,3018 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 


