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Metáforas sobre política monetária 
versus tese do “dinheiro barato” 

  “Política monetária é como uma mola, serve para puxar, 
mas para impulsionar não é de grande valia”. 

  “Política monetária é como uma corda: você laça o touro, 
mas se ele se volta contra você,  
ela não serve para retrocedê-lo”. 

  “Controlar a economia com a política monetária  
é o mesmo que segurar um tigre por seu rabo”. 

  “Enxugar a liquidez da economia  
é o mesmo que enxugar gelo”. 

  “Você pode levar um cavalo à fonte,  
mas não pode obrigá-lo a beber,  
assim como pode dar liquidez à economia,  
mas não consegue expandi-la”. 
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O papel da política monetária 
(Friedman, 1967) 

  Representa a investida monetarista contra  
a hegemonia da política econômica keynesiana, 
cuja primazia era a promoção do pleno emprego 
e o objetivo secundário era a prevenção da 
inflação. 

  Autoridade monetária controla, diretamente, a 
quantidade nominal de seu próprio passivo (BM) 
e não a quantidade real; são também resultados 
ex-post: 1. a taxa de juros real, ou 2. a taxa de 
desemprego, ou 3. o nível de produto real. 
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Limites da política monetária 
discricionária de ativismo da demanda 

  No  curto prazo, a moeda seria "não-neutra": 
portanto, somente nele, a política keynesiana  
de ativismo da demanda provocaria impacto 
sobre o emprego e o produto real.  

  No  longo prazo, isto é, dado o tempo necessário 
para os agentes se informarem perfeitamente 
com os sinais de mercado, provocaria somente 
variações no nível geral dos preços. 
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Ilusão monetária 

  O efeito real da política monetária expansionista 
ocorre, segundo Friedman, somente enquanto 
houver “ilusão monetária”.  

  Imperfeições no canal de informações 
possibilitam enganos quanto ao futuro, devido à 
defasagem de percepção entre os agentes 
econômicos sobre  1. as variações de preços 
relativos e 2. as do nível geral de preços, e/ou  
1. as variações nominais e 2. as reais. 
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Defasagens temporais 
1.  na resposta do gasto e dos preços  

às variações na oferta de moeda 

2.  na resposta dos condutores da política 
monetária às mudanças na economia.  

  Tendem a converter os esforços discricionários 
estabilizadores em desestabilizantes  
= f( “falsas partidas-e-paradas”). 

  Economia já teria se alterado,  
quando começassem a surtir  
os efeitos da política monetária discricionária.  
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Principais defasagens 
1.  Defasagens de reconhecimento: de percepção e 

interpretação, considerando o tempo que ocorre entre  
1. a coleta de dados e 2. a capacidade de analisá-los; 

2.  Defasagens administrativas: de tomada de decisão, 
em que leva em conta 1. o grau de centralização e  
2. outras considerações (extra-econômicas);  

3.  Defasagens de implementação: o tempo necessário 
para implementação de novas políticas, ou seja,  fazer 
1. a regulamentação, 2. a difusão e  
3. os esclarecimentos necessários; 

4.  Defasagens de impacto: de efeito macroeconômico,  
ou seja, o tempo necessário para que novas políticas 
afetem a economia através da mudança de expectativas 
e do ajuste de portfólios dos agentes econômicos. 
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Instrumentos de avaliação 

1.  taxa de desemprego 
2.  taxa de mercado 
3.  taxa de juros nominais 
4.  taxa de câmbio 
5.  taxa de inflação 
6.  taxa de crescimento de 

agregado monetário 



FNC-IE-UNICAMP 

Estado do emprego 
  Não pode ser critério para a política monetária   

= f( desconhecimento da taxa natural,  
seja de juros, seja de desemprego:  
NAIRU = Taxa de Desemprego Não Aceleradora 
da Inflação ): tem um equivalente numérico  
que depende de circunstâncias particulares de 
tempo e lugar. 

  Autoridade monetária não consegue, então,  
fixar a taxa de mercado neste nível de  
equilíbrio monetário hipotético. 
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Condições do mercado monetário 
e taxa de juros nominal 

  condições do 
mercado monetário: 
se a AM responder a 
todas as flutuações de 
curto prazo ou 
variações das taxas de 
mercado,  
colocará em 
encadeamento  
efeitos de longo prazo 
que farão o ritmo de 
crescimento monetário  
aleatório => 
instabilidade.  

  taxa de juros nominal:  
desconsiderando  
a inflação esperada,  
esse nível é mal indicador  
de se a política monetária é 
contracionista ou 
expansionista =  
f( diferença entre  
1. as consequências 
imediatas e  
2. as consequências 
atrasadas de uma 
determinada política). 
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Taxa de câmbio e nível de preços 

  taxa de câmbio:  
guia indesejado =  
f( ausência de 
coordenação de 
políticas 
macroeconômicas  
entre os principais 
bancos centrais) => 
fixação unilateral da 
taxa de câmbio provoca 
retaliação comercial. 

  nível de preços  
(definido por algum índice):  
a ligação entre  
1. a ação da AM e  
2. o nível de preços,  
embora ocorrendo, é mais 
indireta que a ligação entre  
1. as ações políticas da AM 
e 2. qualquer dos vários 
agregados monetários. 
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Quantidade de um  
agregado monetário 

 A defasagem temporal e a magnitude do 
efeito são muito mais favoráveis a este 
último indicador. 

 Friedman: agregado monetário é o melhor 
guia ou critério para política monetária. 

 ↓ Ms => ↓ Pº = f(↓ Y / K ) => ↓ N => ↓ W 
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Regra x arbítrio 

Regra 
  adoção de política de 

atingir certa  
taxa de crescimento 
estável em  
agregado monetário,  
para não perturbar  
o livre funcionamento  
das forças de mercado. 

Ação Discricionária 
  adoção de atitude passiva 

quanto à oferta de moeda, 
porém com rígida 
fiscalização administrativa, 
controles financeiros 
seletivos e/ou  
regulação macroprudencial 
sobre a atuação dos bancos. 
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Regra 

  Significado: sem abruptas oscilações na política: 
a AM falha em não tolerar o diferimento entre  
1. as suas ações = f(condições presentes) e  
2. os efeitos subsequentes  
(no futuro indeterminado) sobre a economia. 

  A AM deve ter persistência  
na manutenção da meta  
sem contrair ou expandir a oferta de moeda,  
a não ser acompanhando 
o crescimento do produto real. 



FNC-IE-UNICAMP 

Friedman versus  
regime de metas de inflação 

  Friedman: regra para uso do instrumento de 
controle monetário geral. 

  RMI: regra baseada em resultados (metas) =  
f(uso discricionário do instrumento taxa de juros). 

  Manipulação da taxa de juros =  
f( discernimento do diretoria do Banco Central). 

  Regra torna-se, atualmente, um objetivo  
em longo prazo, cujo sucesso no alcance  
implica em liberdade de ação no curto prazo. 
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Política monetarista recessiva 
  A contração do crédito de curto prazo  

impede às empresas de contratar fatores  
aos preços correntes ou esperados,  
se subsistem expectativas inflacionárias.  

  O provocado excesso de oferta de fatores  
é estímulo à redução ou à manutenção  
de seus preços, sufocando pressões altistas. 

  A redução do nível de atividades força as 
firmas a adotarem estratégias de expansão de 
mercados, via promoções ou liquidações, para 
fazer frente aos compromissos contratados.  

  A ação da política monetária é demorada, 
devido à necessidade de persuadir os agentes 
econômicos a mudarem suas estratégias. 
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Abordagem monetarista 
  As autoridades monetárias adquirem  

credibilidade com a própria manutenção da 
política contracionista, acima das pressões 
políticas para mudá-la.  

  O equilíbrio fiscal é relevante para que  
elas não se vejam forçadas a acomodar  
déficits públicos com emissão monetária.  

  A inflação é reduzida pela diminuição do 
crescimento da oferta monetária:  
se isso causa ou não recessão depende muito da 
credibilidade na mudança de regime monetário, 
para que todos os agentes que fixam preços e 
salários ajustem seu comportamento. 
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Limites da aplicação da teoria 
convencional da política monetária 

 Política não é uma teoria, mas é sim  
uma prática sujeita às limitações 
operacionais e aos conflitos de interesses.  

 É paradoxal defender uma contradição  
em seus próprios termos: uma política 
monetária que seria teoricamente eficaz, 
mas politicamente inviável...  
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Credibilidade política 
  As teorias do comportamento do Banco Central 

partem da noção de credibilidade política:  
a capacidade dos condutores da política 
monetária alcançarem seus futuros objetivos 
depende das expectativas inflacionárias do 
público.  

  Estas expectativas dependem, por sua vez,  
da avaliação pública da credibilidade dos 
condutores da política monetária. 
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Credibilidade como reputação  
  A literatura teórica novoclássica define 

credibilidade como o grau de confiança do 
público que uma mudança na política tomou lugar 
quando, de fato, tal mudança realmente ocorreu.  

  Para ter credibilidade, uma política  
deve ser consistente, a cada estágio,  
com a informação pública a respeito dos objetivos 
e restrições enfrentadas pelo Banco Central.  

  O público não acreditará na política anunciada  
se sabe que ela é incompatível com  
os objetivos correntes dos seus condutores. 
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Credibilidade e ação discricionária 

  A credibilidade pode ser concebida como  
a velocidade com a qual o público reconhece que 
uma mudança nos objetivos dos condutores de 
política monetária está efetivamente ocorrendo.  

  Este conceito de credibilidade parece apropriado 
quando 1. a política é discricionária e  
2. os objetivos dos condutores  
(conhecidos somente por eles)  
estão em constante fluxo de mudança. 
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Abordagem novo-clássica 
  A política monetária não é totalmente divorciada 

do processo político geral, sendo parcialmente 
sensível aos desejos do Presidente da República, 
Congresso, comunidade financeira e, 
periodicamente, algumas outras menos visíveis 
instituições e grupos.  

  O comportamento do Banco Central  
em termos de objetivos políticos – prevenir a 
inflação em relação a estimular a economia – 
depende da influência relativa que sofre dos 
1. defensores do pro-estímulo do crescimento e  
2. paranoicos da anti-inflação,  
no governo e no setor privado. 

 . 
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Exogeneidade versus 
Endogeneidade 

  A análise econômica 
tradicional 
geralmente tem  
tratado o 
comportamento dos 
condutores de política 
monetária como 
determinado de 
maneira exógena. 

  Em contraste,  
a literatura recente  
sobre este tema enfoca, 
explicitamente, como  
os motivos, as restrições 
e a informação dos 
policymakers e do 
público determinam  
os resultados da  
política monetária. 



FNC-IE-UNICAMP 

Abordagem pós-keynesiana 
  Relativiza o poder dos bancos centrais  

em buscar a estabilidade dos preços =>  
o papel primário para a política monetária é 
promover a estabilidade do mercado financeiro. 

  Confiança nos preços dos ativos  
= f( ausência de volatilidade 1. nas taxas de juros 
e 2. nas condições gerais do crédito). 

  Ações do Banco Central = f(1. globalização 
financeira; 2. práticas internacionais de política 
monetária e cambial; 3. práticas financeiras 
nacionais; 4. interdependência das políticas 
macroeconômicas) => necessidade de 
coordenação das estratégias macroeconômicas. 
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Política monetária creditícia 

  Face à ineficácia da 
política de controle 
monetário geral,  
devido às  
inovações financeiras,  
a AM deve usar 
controles financeiros 
seletivos  
(sob critério setorial), 
para a alocação do 
crédito. 
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Propostas pós-keynesianas para 
instrumentos de política monetária 
1.  reserva dual (parte em depósito compulsório, 

parte em crédito seletivo); 

2.  reserva suplementar (obrigação de reter  
certa proporção das reservas sob forma de 
títulos de desenvolvimento econômico); 

3.  reserva de ativo (exigência de reserva  
através de uma carteira de ativos financeiros 
regulamentada). 
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Regra de Taylor 
  Determinar a taxa de juros básica  

em função da: 

1.  soma de 1. a expectativa de inflação e  
2. a taxa de juro real suposta de equilíbrio;  

2.  diferença entre 1. a expectativa de inflação e  
2. a inflação desejada;  

3.  diferença entre 1. a produção efetiva e  
2. a produção potencial. 
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Regime atual de  
Política Monetária 

 Objetivo 
único:  
atingir as  
metas fixadas  
(e anunciadas) 
pelo governo 
para a inflação. 

 COPOM:  
faz uma análise 
macroeconômica 
da evolução 
recente e das 
perspectivas  
da economia 
brasileira  
e da economia 
internacional.  
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Demanda e oferta agregadas 

  Demanda 
agregada: são 
analisados crédito, 
expectativa do 
mercado  
quanto aos juros, 
agregados 
monetários,  
FBCF, variação de 
estoques, resultado 
fiscal, NFSP,  
dívida pública, 
balanço comercial, 
conta de serviços. 

  Oferta agregada:  
a análise centra-se no 
comportamento dos 
indicadores de produção 
setorial (inclusive 
utilização da capacidade 
instalada), emprego, 
salários e rendimentos, 
custo unitário do 
trabalho e produtividade, 
PIB.  
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Análise macroeconômica do 
COPOM 

  Cenário 
internacional:  
faz-se uma análise do 
desempenho das 
principais economias, 
procurando identificar 
as condições que 
possam influenciar a 
economia brasileira, 
principalmente nas 
suas relações com o 
exterior.  

  Movimentos de 
capitais:  
destaca-se como os 
investimentos e 
financiamentos do 
exterior estão 
contribuindo para 
suprir as 
necessidades de 
pagamentos 
externos.  
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Perspectivas para  
a evolução da inflação 

 A partir dessa 
análise 
macroeconômica, 
são traçadas as 
perspectivas para 
a evolução da 
inflação. 

  Em nenhum momento 
discute-se os 
fundamentos 
microeconômicos dessa 
macroeconomia, ou seja, 
a repercussão 
microeconômica  
obtida em função  
1. das decisões de 
política monetária e  
2. das condições reais 
que independeram da 
ação governamental.  
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Fundamentos macroeconômicos 
para a fixação dos juros 

  Paridade das taxas de juros: o diferencial com  
a taxa de juros externa e a taxa de depreciação 
cambial esperada (o chamado cupom cambial).  

  Graus de abertura comercial e financeira. 
  Taxa de crescimento econômico e emprego = 

f(elasticidade dos gastos à taxa de juros):  
efeito sobre (importações e) saldo comercial. 

  Paridade dos poderes de compra:  
a diferença entre a meta da inflação interna e  
a esperada taxa de inflação externa. 
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“Crescimentismo” X  
“Paranóia Antiinflacionária” 

  O papel de 
contenção dos 
preços é 
desempenhado  
pela competição 
globalizada e  
pela reorganização 
das empresas  
e não pelo  
custo do dinheiro. 

  Os bancos centrais 
devem ter como  
único alvo  
os preços estáveis, 
pois é a condição-chave 
para ser manter o mais 
altos níveis possíveis de 
emprego e 
competitividade global. 
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Tese “crescimentista” 

  Tese 
“crescimentista”: 
na atual 
globalização 
competitiva,  
as empresas 
precisam gerar lucro 
mediante  
o aumento da 
eficiência,  
e não dos preços. 

  Crítica à paranóia 
antiinflacionária: 
esforço para chegar à 
inflação zero envolveria 
um “índice de sacrifício” 
= f( prolongado período 
de desemprego alto e 
capacidade ociosa) 
muito mais dispendioso 
do que os ganhos 
provenientes da 
estabilidade de preços. 
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Tese novo-keynesiana 
 Os trabalhadores relutam muito mais  

em aceitar redução explícita de salário  
do que aumento nominal de salário  
aquém da inflação.  

 Considerando a rigidez à baixa nominal, 
uma taxa de inflação muito baixa,  
como quer a paranóia anti-inflacionária, 
emperraria a flexibilidade do salário real e 
aumentaria a taxa de desemprego  
em longo prazo. 
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