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 No início da década de 1950, o keynesianismo 
oficial era representado pelo modelo IS-LM.   

 No entanto, esse modelo era incompleto do ponto 
de vista macroeconômico, haja vista que não 
oferecia nenhuma explicação a respeito da 
determinação do nível de preços, os quais eram 
tomados como exógenos.  

 Essa situação começa a mudar no final da década 
de 1950 com a publicação do artigo seminal de 
Phillips (1958) a respeito da relação entre inflação 
salarial e desemprego no Reino Unido no período 
1861-1957.  
◦ Phillips observou que a existência de uma relação inversa (e 

não linear) entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação 
salarial, mostrando assim que períodos com menor taxa de 
desemprego eram acompanhados por uma maior taxa de 
inflação salarial.  



 Dessa forma, a relação original de Phillips era:  

 

 Coube a Samuelson e Solow, num artigo publicado 
em 1960, estender a relação de Phillips para a 
variação do nível geral de preços, ao invés de se 
limitar a inflação salarial.   

 Para tanto, Samuelson e Solow consideraram uma 
economia na qual as firmas determinam os preços de 
seus produtos com base num mark-up fixo sobre o 
custo direto unitário de produção (a la Kalecki). 
Supondo que o crescimento da produtividade do 
trabalho é igual a zero, a taxa de variação dos preços 
será igual a taxa de inflação salarial de forma que:  
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 Dessa forma, se estabelecia a existência de 
uma relação inversa entre a taxa de inflação e 
a taxa de desemprego. Essa relação dava 
origem a um “dilema de política econômica”, 
qual seja: o policy-maker só conseguirá ser 
bem sucedido na tarefa de reduzir a taxa de 
desemprego se estiver disposto a aceitar um 
aumento concomitante da taxa de inflação.  
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 Friedman (1968):  A versão original da curva 
de Phillips está incompleta, pois omite o fato 
óbvio de que as negociações salariais não 
dependem apenas da situação prevalecente 
no mercado de trabalho como também das 
expectativas dos trabalhadores a respeito da 
inflação futura, haja vista que os mesmos 
estão preocupados com o nível de seus 
salário real, não possuindo “ilusão 
monetária”.  



Assim, a curva de Phillips deveria ser ampliada pelas expectativas da seguinte forma:  

 )(ˆˆ UfPP e   

Friedman supôs que as expectativas inflacionárias seriam formadas de acordo com a 

hipótese de expectativas adaptativas. Sendo assim, a inflação esperada seria 

simplesmente determinada pela inflação do período anterior.  
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Nesse contexto, deve existir uma taxa de desemprego tal que a inflação permaneça 

constante ao longo do tempo. Essa taxa de desemprego foi denominada por Friedman de 

Taxa Natural de Desemprego.  

Assim, a versão Friedmaniana da curva de Phillips seria dada por:  
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  A implicação de política econômica da versão 
Friedmaniana era muito simples: se o governo tentasse 
manter a taxa de desemprego sistematicamente abaixo 
da taxa natural, por intermédio de políticas fiscal e 
monetária de natureza expansionista, a taxa de inflação 
irá se acelerar de forma contínua ao longo do tempo.  

 Não existe dilema entre inflação e desemprego no 
longo-prazo, mas no curto-prazo o governo pode 
reduzir a taxa de desemprego abaixo do nível dado pela 
taxa natural as custas de uma “surpresa inflacionária”, 
ou seja, uma inflação maior do que a esperada pelos 
agentes econômicos (e maior do que a observada no 
período anterior).  

 A política monetária só pode ser usada para controlar a 
taxa de inflação no longo-prazo.  
◦ Retorno a tradição da teoria quantitativa da moeda.  



 Lucas: a curva de Phillips expandida pelas expectativas de Friedman 
mostra que uma redução da taxa de desemprego só pode ser 
conseguida por intermédio de uma “surpresa inflacionária”, ou seja, 
pela ação do governo no sentido de produzir uma taxa de inflação 
maior do que a esperada pelos agentes econômicos.  
◦ Contudo, se os agentes econômicos são racionais, eles vão procurar 

utilizar toda a informação disponível para a formação de suas expectativas 
de inflação. Isso inclui a maneira pela qual o governo formula a sua 
política econômica. Sendo assim, se a política econômica obedecer algum 
padrão regular de comportamento – qualquer que seja ele – os agentes 
econômicos terminarão por descrobri-lo e introjectando o mesmo nas 
suas expectativas.  
 Hipótese de expectativas racionais, desenvolvida pioneiramente por Muth.  

◦ Isso significa que o governo não será capaz de produzir surpresas 
inflacionárias sistematicamente. Dessa forma, qualquer tentativa de 
explorar o trade-off de curto-prazo entre inflação e desemprego 
terminará por fazer com que esse trade-off desapareça mesmo no curto-
prazo.   

◦ Ineficácia da política monetária sistemática.  

 



 A análise da 
operacionalidade da política 
monetária contempla os 
seguintes aspectos: 

 

                    1 - Objetivos  

                    2 - Metas  

                    3 - Instrumentos  



 Quais são os objetivos finais da política monetária ?  

 A resposta a essa pergunta depende do que a política 
monetária é capaz de fazer.  

 Muitos economistas defendem a tese de que a única 
coisa que a política monetária pode fazer no longo-
prazo é estabilizar o nível de preços .  

 Nesse contexto, o objetivo final da política monetária é 
o controle da taxa de inflação.  

 Essa é a concepção adotada pelo Banco Central do Brasil 
nos últimos anos, tendo sido reafirmada várias vezes 
pelo presidente do BCB - Antonio Meireles - e pelo 
ministro da fazenda - Antonio Palocci.  



 Na prática, contudo, os bancos centrais - 
como o Federal Reserve - perseguem 
outros objetivos como :  

 - manutenção de um elevado nível de 
emprego.  

 - alto crescimento econômico.  
 - estabilidade da taxa nominal de câmbio.  
 - prevenção de falências bancárias e 

manutenção da saúde do sistema 
financeiro. 



 Uma vez que o Banco Central tenha definido 
o objetivo da política monetária, ele tem que 
definir uma estratégia pela qual esse objetivo 
possa ser atingido.  

 Essa estratégia envolve a definição de metas 
operacionais e intermediárias, bem como o 
uso dos instrumentos de política monetária 
para a obtenção das mesmas.  



 A atuação da política monetária leva tempo para se 
completar, ou seja, entre o momento da tomada de 
decisão e a consecução ou não dos seus objetivos 
decorre um longo período de tempo em que a 
autoridade monetária não tem informação sobre o 
impacto efetivo de suas ações.  

 Dessa forma, se o banco central esperar para ver o 
resultado de suas decisões pode ser “tarde 
demais”.  

 O ideal é ter algum mecanismo que permita ao 
banco central checar a intervalos curtos de tempo 
se a política monetária está sendo conduzida de 
forma consistente com a obtenção dos seus 
objetivos.  



 Por outro lado, o Banco Central não tem controle 
direto sobre o objetivo final da política (por 
exemplo, o Banco Central não controla a taxa de 
crescimento e nem a taxa de inflação).  

 Nesse contexto, a definição de metas 
intermediárias tem como função o controle indireto 
dos objetivos da política monetária.  

 A idéia é escolher como meta intermediária um 
conjunto de variáveis ( taxa de juros ou agregados 
monetários ) que tenham um efeito direto, 
previsível e quantificável sobre os objetivos finais 
da política monetária.  



 Nesse contexto, o banco central pode 
direcionar os seus instrumentos para a 
consecução das metas intermediárias; as quais, 
se obtidas, irão garantir o atendimento dos 
objetivos finais dessa política.  

 Deve-se ressaltar, no entanto, que o banco 
central também não tem controle direto sobre 
as metas intermediárias. Dessa forma, ele deve 
definir metas operacionais - cuja obtenção 
depende diretamente dos seus instrumentos - 
com o objetivo de direcionar os seus 
instrumentos para a obtenção das metas 
intermediárias.  



 Metas intermediárias mais importantes :  

 - taxa de juros de longo prazo (exemplo : 
taxa de juros dos títulos americanos de 30 
anos , CDI)   

 - agregados monetários  (M1, M2, etc) 

  Metas operacionais mais importantes :  

 - taxa de juros básica de curto prazo 
(exemplo : SELIC e a Fed Funds Rate)  

 - Controle das reservas agregadas.  



 Deve-se ressaltar um fato importante : o 
Banco Central não pode definir 
simultaneamente uma meta de taxa de juros 
e uma meta de agregados monetários ou de 
reservas agregadas. A escolha de uma dessas 
variáveis como meta da política monetária 
implica na determinação da outra pelo 
“mercado”.  
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 Se o banco central resolver fixar a taxa de juros 
básica - ou seja, a taxa de juros do mercado de 
reservas bancárias - em i*, então para garantir 
o “esvaziamento”desse mercado ele deve 
ofertar toda a quantidade de reservas 
demandada pelos bancos a essa taxa de juros.  

 Por outro lado, se o banco central resolver fixar 
o volume de reservas bancárias em Rs, então 
ele deve deixar a taxa de juros variar 
livremente para ajustar a demanda por  
reservas bancárias à oferta disponível.  



 Critérios para a escolha das metas 
intermediárias :  

 1 - a meta deve ser mensurável.  

 2 - a meta deve ser passível de controle 
(indireto) por parte do Banco Central.  

 3 - a meta deve apresentar um efeito 
previsível sobre o objetivo.  



 Mensurabilidade : a mensuração rápida e 
precisa de uma variável intermediária se faz 
necessária na medida em que a mesma só é 
útil se indica mais rapidamente do que o 
objetivo quando a política se encontra fora de 
sua trajetória.  

 Controle : o banco central deve ser capaz de 
exercer um controle eficaz sobre uma variável 
se quiser que ela funcione como uma meta útil.  

 Previsibilidade : a característica mais 
importante que uma variável deve ter para ser 
útil como meta de política monetária é ter um 
impacto previsível sobre o objetivo final.  



 A escolha de diferentes objetivos (goals) e 
diferentes metas intermediárias  (targets) 
definem as diferentes estratégias de política 
monetária a disposição do Banco Central.  

 Alguns exemplos de estratégias de política 
monetária:   

1 - metas monetárias : o banco central fixa um 
determinado valor como meta para o 
crescimento de um agregado monetário 
específico ao longo de certo período (exemplo : 
o banco central pode fixar uma determinada 
meta para o crescimento do M2 - caso 
americano no período 1979-1982 ).  



 2 - âncora cambial : o banco central tem 
como meta a obtenção de uma determinada 
paridade entre a moeda doméstica e uma 
moeda internacional ( em geral, o dólar 
americano).  

 3 - meta de inflação : o banco central tem 
como meta (target) a obtenção de um certo 
patamar para a taxa de inflação num 
determinado período ( é o caso do BCB 
atualmente).  



 No caso das estratégias de metas monetárias e 
de metas de inflação, o objetivo final é o 
mesmo, a saber : a estabilidade do nível de 
preços.  

 A diferença se dá a nível das metas 
intermediárias. Enquanto no sistema de metas 
monetárias, o banco central fixa a taxa de 
crescimento de algum agregado monetário - 
cuja relação com a taxa de inflação seja mais 
robusta - no sistema de metas de inflação, o 
banco central determina a taxa de inflação a 
ser obtida num determinado período.   



 Atualmente, um número crescente de 
países tem optado pelo sistema de metas 
de inflação como estratégia de condução 
da sua política monetária.  

 Essa escolha revela um consenso 
emergente entre os policy-makers nos 
diversos países do mundo de que a única 
coisa  que a política monetária pode 
fazer no longo-prazo é controlar a taxa 
de inflação.  



 Por outro lado, essa adesão crescente ao 
sistema de metas de inflação é fruto dos 
problemas dos sistemas de “metas 
monetárias” e de “âncora cambial”.  

 Problemas das metas monetárias :  
1 - crescente dificuldade na consecução de 

metas monetárias num ambiente marcado 
por “inovações financeiras” .  

2 - quebra de relação observada nos anos 50 
e 60 entre crescimento monetário e 
inflação.  



 Problemas com a âncora cambial :  
 1 - maior dificuldade dos países se 

ajustarem a choques externos ( exemplo : 
Argentina em 1999).  

 2 - defesa da paridade pode exigir taxas de 
juros muito elevadas (baixo crescimento 
econômico e aumento da dívida pública).  

 3 - vulnerabilidade da economia a ataques 
especulativos (exemplo : Brasil em 1998).  



“Face aos problemas acumulados com as 
tentativas de controle monetário e 
conhecidos os ônus da ancoragem cambial, a 
opção pelo sistema de metas de inflação 
tornou-se uma conseqüência natural da 
frustração com as demais alternativas de 
política monetária” (Giambiagi & Carvalho, 
2002, p.28).  



 O sistema de metas de inflação (inflation 
targeting) engloba 5 elementos 
fundamentais : 

1 - anúncio público de metas numéricas de 
médio prazo para a inflação.  

2 - compromisso institucional com a 
estabilidade de preços como o objetivo 
fundamental da política monetária.  

3 - uso de todas as informações disponíveis 
para o controle da taxa de inflação.  



 4 - aumento da transparência da condução da 
política monetária através da comunicação 
para o público e para os mercados dos 
planos, objetivos e decisões das autoridades 
monetárias.  

 5 - responsabilidade crescente do banco 
central pela obtenção dos objetivos de 
inflação.  



 Vantagens do sistema de metas de inflação : 

 1 - em contraste com o sistema de âncora 
cambial, o sistema de metas de inflação 
permite ao banco central conduzir a política 
monetária para a obtenção de objetivos 
domésticos.  

2 - em contraste com o sistema de metas 
monetárias, o sistema de metas de inflação não 
depende da existência de uma relação estável 
entre moeda e inflação para o seu sucesso.  



 3 - reduz o incentivo que o banco central tem 
para se comportar de forma “dinamicamente 
inconsistente” (ou seja, impede que o banco 
central procure continuamente surpreender os 
agentes econômicos com a obtenção de uma 
taxa de inflação maior que a esperada).  

 4 - focaliza o debate político em torno daquilo 
que o banco central pode fazer no longo prazo 
- o controle da taxa de inflação - ao invés 
daquilo que ele não pode fazer - aumentar o 
crescimento, reduzir o desemprego e etc).  



 Deve-se ressaltar que o sucesso do sistema 
de metas de inflação depende da existência 
de um comprometimento institucional com a 
estabilidade de preços.  

 Esse comprometimento institucional é a 
“independência”do Banco Central.  

 O que significa um banco central 
independente ?  



 1- a diretoria do banco central deve estar 
isolada de pressões políticas : exclusão de 
membros do governo da diretoria do banco 
e nomeação dos membros da diretoria pra 
mandatos fixos, protegidos contra 
demissão arbitrária.  

2 - o banco central deve ter controle total e 
exclusivo sobre os instrumentos de política 
monetária.  



 Desvantagens do sistema de metas de inflação :  

 1 - baixa “accountability” do banco central pois a 
inflação é difícil de ser controlada no curto prazo e 
existem longos lags dos instrumentos de política 
para o resultado em termos de inflação.  

2 - o sistema de “metas de inflação” não é suficiente 
para assegurar a disciplina fiscal : “problema da 
dominância fiscal” ( esse sistema não impede que o 
Tesouro opere com déficit, financiado com um 
crescimento explosivo da dívida pública. No longo-
prazo, o banco central seria obrigado a monetizar 
essa dívida gerando inflação).  



 3 - um alto grau de dolarização dos balanços 
das firmas pode criar sérios problemas para 
esse sistema, uma vez que as metas de 
inflação requerem flexibilidade da taxa de 
câmbio ( uma forte desvalorização do câmbio 
pode desencadear uma onda de falência de 
firmas, obrigando o banco central a baixar a 
taxa de juros para evitar uma depressão).  
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 Horizonte temporal. O horizonte temporal é o período 
durante o qual se espera que os instrumentos da política 
monetária ajustem a inflação à sua meta.  

 Metas pontuais ou bandas. A escolha de um intervalo, 
obviamente, coloca ao banco central um trade-off 
relacionado à amplitude da banda estabelecida. 

 Medida de inflação. Core ou índice cheio 
 Cláusulas de escape. A adoção de cláusulas de escape, 

explícitas ou não, é uma outra maneira de lidar com choques 
exógenos, uma vez que estas cláusulas podem prover a 
autoridade monetária de maior flexibilidade se eventos não 
previsíveis ocorrerem.  

 Independência do Banco Central. os critérios de 
independência do banco central são relacionados com a 
flexibilidade institucional do RMI na medida em que sua 
estrutura dá margem à interferência da sociedade sobre a sua 
atuação. 
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Country Inflation Index Compromise Horizon 

Austrália Headline Inflation Medium-Term 

Brazil Headline Inflation 1 year 

Canadá Headline Inflation 5 years 

Chile Headline and Core Inflation Medium-Term 

Colômbia Headline Inflation Long-Run 

Czech Republic Headline Inflation Eurozone Access 

Hungary Headline Inflation Medium-Term 

Iceland Headline Inflation Medium-Term 

Indonésia Headline Inflation Medium-Term 

Israel Headline Inflation Non Specified 

Korea Headline Inflation 3 years 

Mexicoo Headline Inflation Non Specified 

New Zealand Headline Inflation Medium-Term 

Norway Core Inflation Non Specified 

Peru Headline Inflation Non Specified 

Phillipines Headline Inflation Non Specified 

Poland Headline Inflation Medium-Term 

Romênia Headline Inflation 2 years 

Eslovaq Headline Inflation 3 years 

South África CPI excluding mortgage interest Non Specified 

Sweden Headline Inflation Non Specified 

Thailand Core Inflation Non Specified 

Turkey Headline Inflation 3 years 

United Kingdom Headline Inflation 1 year 

 



 METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL  
 1 - a meta é um objetivo do governo, não do 

Banco Central do Brasil.  

 2 - Até 2001 haveria um intervalo de tolerância 
para as variações da taxa de inflação de 2 
pontos percentuais para cima ou para baixo.  

 3 - o índice de preços escolhido como 
termômetro da inflação é o IPCA.  

 4 - a meta é definida em relação ao “índice 
cheio, sem qualquer tipo de expurgo para 
definir um ‘núcleo’ (core inflation ) 



 5 - as metas anunciadas não estariam 
sujeitas a revisões ou ajustes posteriores.  

 6 - divulgação a cada três meses dos 
“relatórios de inflação”com informações 
macroeconômicas, a  justificativa para as 
medidas adotadas visando o cumprimento 
da meta, e as projeções nas quais a 
instituição se baseou para a sua tomada de 
decisão.  



 A operacionalidade do sistema de metas de 
inflação no Brasil :  

 Dada a meta de inflação para um determinado 
período, cabe ao BCB utilizar os instrumentos que 
tem a sua disposição para alcançar a mesma.  

 o Banco Central fixa uma meta operacional - no 
caso brasileiro, uma meta para a taxa de juros 
SELIC - que seja compatível com a obtenção da 
meta de inflação para o período, dadas as 
informações que o banco central tem a sua 
disposição no momento em que a meta operacional 
é definida.  



 A meta para a SELIC é fixada nas reuniões do 
COPOM - comitê de política monetária - sendo 
baseada em uma série de indicadores 
antecedentes da taxa de inflação ( nível de 
atividade econômica, expansão do crédito e do 
volume de meios de pagamento, expectativas 
de inflação dos agentes econômicos, etc).  

 A obtenção da meta operacional se dá pelo uso 
dos instrumentos de política monetária 
(operações de mercado aberto, reservas 
compulsórias e redesconto).  



 O banco central irá aumentar a meta para a 
taxa SELIC se - com base nas informações 
obtidas desde a última reunião do CUPOM - 
perceber que a meta não será cumprida.  

 Qual a relação entre a SELIC e a taxa de 
inflação ?  

 A relação é indireta. A SELIC é a taxa de juros 
básica da economia (mensal) dos empréstimos 
de um dia realizados no mercado inter-
bancário entre o Banco Central e os bancos 
comerciais, sendo “lastreada”em títulos da 
dívida pública federal.  



 Quando a SELIC aumenta, os bancos 
comerciais ficam estimulados a reduzir o 
nível de “reservas excedentes” - ou seja, 
reservas numa magnitude maior do que o 
exigido pelo banco central – pois aumenta o 
custo de oportunidade de retenção das 
reservas.  

 Os bancos comerciais aplicam, então, uma 
parte das suas reservas excedentes em 
títulos públicos, pois os mesmos 
apresentam uma rentabilidade maior do 
que antes.  



 A liquidez dos bancos, medida pela relação 
reservas/depósitos a vista se reduz. Dessa 
forma, os bancos são obrigados a reduzir o 
volume de crédito concedido para restaurar a 
liquidez dos seus balanços.   

 Essa redução do crédito bancário resulta num 
aumento da taxa de juros dos empréstimos.  

 A elevação da taxa de juros dos empréstimos 
reduz os gastos de consumo - uma vez que 
fica mais caro financiar a compra de bens de 
consumo duráveis como eletrodomésticos, 
automóveis, etc.   



 Essa redução dos gastos de consumo resulta 
numa queda das vendas, tornando mais difícil 
para as empresas promoverem aumentos de 
preços.  

 Conseqüentemente, ocorre uma redução do 
ritmo de aumento de preços, ou seja, a taxa 
de inflação se reduz.  



 Aumento da 

SELIC 

 Contração do 

Crédito Bancário  

Redução do 

Consumo 
 Queda da Inflação 



1999 2000 2001 2002 2003 2004

Meta Fixada 8 6 4 3,5 3,25 3,75

(Banda, +/-) 2 2 2 2 2 2,75

Meta Revista -  - - - 4 5,5

(Banda, +/-) -  - - - 2,5 2,5

Teto da Banda 10 8 6 5,5 6,5 8

IPCA 8,94 5,97 7,7 12,5 9,3 7,6



 O regime de metas de inflação é extremamente rígido no 
Brasil.  

 Isso porque o Brasil é um dos poucos países do mundo no 
qual:  
◦ o prazo de convergência para a meta de inflação é de um 

ano 
◦ a meta de inflação é definida em termos do índice cheio  
◦ existem fortes evidências de que a autoridade monetária 

segue uma regra rígida na fixação da taxa de juros, regra 
que dá um peso excessivo as variações da taxa de câmbio.  



 Dessa forma, a flexibilização do regime de metas de inflação 
envolve:  
◦  A adoção de um período de convergência mais amplo (18 a 

24 meses), 
◦  A utilização do core inflation e a incorporação do 

crescimento econômico como um dos objetivos explícitos 
da política monetária.  

◦ Além disso, para viabilizar o ajuste cambial, a meta de 
inflação deverá ser elevada temporariamente para um 
patamar entre 5 e 8% a.a.  

◦ Deve-se ressaltar que as evidências empíricas disponíveis a 
respeito da relação entre inflação e crescimento econômico 
no longo prazo mostram que esse patamar de inflação não 
é prejudicial ao crescimento econômico nos países 
emergentes.  

 



 Instrumentos de política monetária :  

  

1 - Recolhimentos compulsórios 

2 - Redesconto de liquidez.  

3 - Operações mercado aberto.  



 Definição de recolhimento compulsório : 
são depósitos - na forma de reservas 
bancárias - que cada banco é obrigado a 
manter no banco central sendo calculado 
como um percentual sobre os depósitos 
(em geral, sobre os depósitos à vista ).  

 Conceitos relevantes para o cálculo do 
compulsório : período de cálculo e período 
de movimentação.  



 Período de cálculo : é o período de tempo ao 
longo do qual se deriva o saldo da incidência 
do recolhimento do compulsório.  

 Período de movimentação : é o período de 
tempo ao longo do qual o banco é obrigado a 
depositar o valor exigível no banco central.  



 O Recolhimento compulsório no Brasil :  

a) o recolhimento é defasado, com o período 
de movimentação iniciando-se após o 
término do período de cálculo, sendo a 
defasagem de um dia. As instituições 
financeiras são divididas em dois grupos (A 
e B), ambos com períodos de cálculo e de 
movimentação de cinco dias , excluindo-se 
sábados e domingos.  



b) o cumprimento do exigível é feito com base na 
média das posições diárias durante o período de 
movimentação, sendo necessário manter um 
depósito mínimo diário de 60 % do exigível.  

c) ampla base de incidência : incluindo depósitos de 
residentes no exterior, depósitos de poupança, 
depósitos judiciais, adiantamentos de contrato de 
câmbio. Exclui depósitos a prazo.  

d) o recolhimento do compulsório sobre depósitos a 
vista é cumprido em espécie, sem qualquer 
remuneração, havendo penalidades legais para o 
não cumprimento desta obrigação.  



 Funções do recolhimento compulsório :  
 1 - Controle dos agregados monetários 

através da manipulação do multiplicador 
monetário.  

 2 - Fornecimento de liquidez ao sistema 
bancário, diminuindo a probabilidade de 
ocorrência de pânicos financeiros.  

 3 - Controle do crédito, pois um aumento 
do compulsório reduz o volume de 
“reservas livres”para empréstimos.  



 Tendência mundial : eliminação do 
recolhimento compulsório como instrumento 
de política monetária, pois as inovações 
financeiras criam novos tipos de depósitos 
não sujeitos a recolhimento compulsório.  

 Exemplo : México, Inglaterra, Canadá e 
Austrália.  



 Definição de redesconto : são empréstimos, 
na forma de créditos em reservas bancárias, 
concedido pelo BACEN aos bancos, com o 
objetivo de atender necessidades 
episódicas de reservas por parte das 
instituições bancárias.  

 Formas de assistência de liquidez :  

 1 - empréstimos com garantias.  

 2 - redesconto  



 Empréstimos com garantias : o banco central 
concede crédito rotativo contra garantias até 
o limite de saque do tomador fixado pelo 
banco central.  

 Redesconto : o banco central desconta títulos 
elegíveis, por ele definidos, à taxa de juros 
previamente definida para essas operações.  



 Funções do redesconto :  
 1 - Funciona como uma válvula de 

segurança colocada a disposição dos 
bancos para solucionar eventuais 
problemas individuais de caixa ao final do 
dia ou ao final do período de recolhimento 
do compulsório.  

 2 - Esses empréstimos ajudam a estabilizar 
a taxa de juros ao funcionar como um 
“colchão de reservas” que atenda às 
variações inesperadas da demanda de 
reservas por parte dos bancos.  



 Definição de operações de mercado aberto 
(open market) : são operações de compra e 
venda de títulos públicos federais por parte 
do banco central, operações essas que 
afetam diretamente o volume de reservas 
dos bancos.  

 Quando o banco central vende títulos, as 
reservas bancárias se reduzem num 
determinado montante, fazendo com que 
haja um aumento da taxa de juros 
prevalecente no mercado inter-bancário.  
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