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RESUMO 

 

A política econômica adotada por um governo em um determinado período impacta diretamente em 
nosso dia a dia, refletindo diretamente no comportamento do consumidor final e por consequência 
acaba afetando o desempenho das pequenas, médias e grandes empresas. Entender como isso 
ocorre é de extrema importância para o administrador de empresas. Diante disso, o presente artigo 
tem como objetivo apresentar a política monetária adotada no período de 1994 a 2004 e seu impacto 
na economia brasileira, principalmente no que diz respeito a como essa política afetou o 
comportamento do consumidor. Para tal, foi realizado um breve resgate histórico apresentando quais 
as principais ferramentas utilizadas pelos agentes monetários, cujo principal fator era o de controlar o 
processo inflacionário que estava assombrando a economia do país. Para este estudo foi realizado 
um levantamento bibliográfico descrevendo o que é política monetária e as ferramentas por ela 
utilizadas na condução da economia brasileira. E por fim, abordaram-se os principais reflexos deste 
ajuste na economia e principalmente no que se refere diretamente ao consumidor (emprego e 
consumo). 
 
Palavras–chave: Política monetária; Inflação; Agentes econômicos. 

 

ABSTRACT 

 

The monetary policy developed by the government has a direct impact on our daily lives, reflecting in 
the consumer behavior and by a result in all kinds of companies. Understand how it happens is 
extremely important for the administrator. Thus, the objective of this study shows the monetary policy 
in the year of 1994-2004 and his impact in the Brazilian economy, especially how the monetary policy 
affected the consumer behavior. For such, was realized a history rescue showing which main tools 
utilized by the economics agents, as principal factor was to control the inflationary process that was 
haunting the economy. For this article was realized a bibliographic study describing what is monetary 
policy and his tools utilized in the way of economy. In the end, was studied the main impacts of this 
economy adjust mainly about the consumer (job and consumption). 

Key-words: Monetary policy; Inflation rate; Economic agents. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A economia de um país varia ao longo do tempo e a política econômica 

acompanha essa variação a fim de promover a estabilidade econômica desejada. 
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Para tanto utilizam-se, não exclusivamente mas principalmente, de três políticas, a 

fiscal, a cambial e a política monetária sendo esta executada por intermédio do 

Banco Central. 

Embora a política econômica baseia-se em um conjunto de políticas, esse 

trabalho irá se aprofundar na política monetária e seu impacto na economia e 

consequentemente no comportamento do consumidor. Fortuna (2010) define política 

monetária como o controle da oferta de moeda e da taxa de juros de curto prazo que 

garanta a liquidez ideal em cada momento econômico. 

Sendo assim, iremos apresentar o que o Banco central fez para controlar e 

estabilizar a economia e quais foram as ferramentas de política monetária utilizadas 

para esse controle (inflação, níveis de emprego e desemprego, fatores estes que 

estão ligados diretamente ao comportamento do consumidor, como causa ou 

consequência). 

Deste modo, a presente pesquisa faz-se importante para entender o momento 

pelo qual passou a economia brasileira e os diversos fatores que a influenciaram. É 

de extrema relevância compreender as políticas executadas em momentos 

anteriores, pois desta forma, conhecendo o passado evita-se de cometermos os 

mesmos erros. E para um administrador, não acompanhar e não compreender o 

comportamento do consumidor em resposta a política monetária adotada por um 

governo é assinar o atestado de fracasso, pois a empresa trabalha em prol do 

consumidor e este toma decisões, principalmente, de acordo com a situação 

econômica vigente. Ou seja, um administrador deve entender, compreender e agir 

de acordo com o cenário em a economia se encontra. 

O objetivo deste estudo foi compreender a política monetária adotada pela 

economia brasileira no período de 1994 e 2004, bem como verificar a atuação dos 

agentes econômicos adotados e seus resultados no comportamento do consumidor. 

Este estudo realizará um levantamento bibliográfico sob a perspectiva econômica de 

abordagem qualitativa a cerca do tema, de modo explicativo e descritivo.  

Para tanto, abordou-se o que é política monetária, seus instrumentos que 

auxiliam no controle das taxas de juros e de inflação e como tais medidas 

influenciam na oferta e demanda por bens e serviços. E, por fim, foram abordados 

os diversos agentes que fazem parte da política econômica e como a relação e a 

correlação destes agentes podem e atuam na economia propriamente dita.  
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2 Política Econômica 

 

A política econômica é um conjunto de medidas utilizadas pelo governo para 

atuar e controlar a produção do país em um determinado período, sendo ela 

responsável pelo controle da distribuição e a quantidade de bens e serviços que 

estão disponíveis para o consumidor, ou seja, a política econômica é responsável 

pelo controle da economia, o governo se utiliza dela para combater os fatores que 

estão enfraquecendo a economia e que está afetando o seu crescimento. A política 

econômica se utiliza de ferramentas que dão suporte ao controle da economia, e são 

essas ferramentas: política monetária, política fiscal e a política cambial, ambas com 

grande importância no controle da economia do país, más a política monetária se 

destaca por agir diretamente na quantidade de moeda, e no controle das taxas de 

juros, que é usada para controlar a inflação em determinado período (CLETO; 

DEZORDI, s/d).  

Antes de entrar em uma análise detalhada sobre os efeitos que a política 

monetária adotada na década de 1990 e suas consequências para o país, faz-se 

necessário conhecer os mecanismos da Política Fiscal e Política Cambial que 

segundo Marinho (1996), tem grande importância para a condução da política 

monetária de um país. 

 

2.1 Política fiscal 

 

 “A importância da política fiscal é fundamental para a condução da política 

econômica de um país, a execução do orçamento fiscal é que determina a 

necessidade ou não de o governo lançar títulos públicos ou emitir moeda” 

(MARINHO, 1996, p. 91). Para Fortuna (1994, p. 42), “a política fiscal é a política de 

receitas e despesas do governo”. O autor ainda afirma que a interação de uma 

politica fiscal adequada com uma politica monetária e uma politica cambial 

possibilitaria a neutralização do endividamento interno do Tesouro, através de um 

superávit fiscal. Gremaud, Vasconcellos e Toneto  (2002), entendem por política 

fiscal a atuação do governo no que diz respeito à arrecadação de impostos e aos 

gastos, ou seja, é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo para regular 

a atividade econômica de um país.  
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Segundo o Tesouro Nacional:  

 

Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo 
arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir três funções: a 
estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de 
recursos. A função estabilizadora consiste na promoção do crescimento 
econômico sustentado, com baixo desemprego e estabilidade de preços. A 
função redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da renda. Por 
fim, a função locativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços 
públicos, compensando as falhas de mercado. (TESOURO NACIONAL, 
s/d, s/p). 

 

Através da Política Fiscal busca-se efetivar um bom desempenho da 

economia para chegar a um nível aceitável ou sobressaliente de crescimento. 

Quando o governo começa a gastar mais do que esta arrecadando, isso causa uma 

elevação da demanda agregada. Dependendo do nível de emprego que estiver, 

poderá gerar pressão de demanda no mercado de bens e serviços, e assim 

provocará uma elevação nos preços de mercado, ou seja, a procura será muito 

grande por bens e serviços, pois, as pessoas terão mais dinheiro para gastar e as 

empresas não vão estar preparadas para atender o mercado e, de acordo com a lei 

de oferta e demanda, os preços aumentam (MARINHO, 1996).  

A política fiscal tem que trabalhar junto com a monetária de forma que as 

duas mantenham a economia estabilizada, ou seja, as duas tem que andar em 

harmonia para que uma não desestabilize a outra. Quando o governo adota uma 

política fiscal restritiva, aumentando os impostos e reduzindo seus gastos, faz com 

que a economia do país pare de crescer e diminui a moeda em circulação. Ou seja, 

influencia na política monetária, pois irá fazer com que a o consumo diminua e irá 

diminuir a quantidade de moeda em circulação. Por outro lado se o governo adotar 

uma política fiscal expansiva, estará reduzindo os impostos fazendo com que as 

empresas e consumidores gastem mais, aumentando a quantidade de moeda em 

circulação (MARINHO, 1996). 

 

2.2 Política cambial 

 

“A política cambial se caracteriza pela administração da taxa de câmbio, com 

o objetivo de equilibrar o mercado externo, no sentido de manter equilibrado o poder 
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de compra do país em relação aos demais com que se mantenham relações de 

troca” (MARINHO, 1996, p. 118).  

Essa política está relacionada diretamente com as transações econômicas do 

país com o exterior, ou seja, a política cambial tem como objetivo controlar o fluxo de 

entrada e saída de moeda estrangeira dentro do país, fazendo com que a taxa de 

cambio fique em um valor que atenda os interesses do governo dentro do cenário 

econômico em que o país se encontra (FORTUNA, 1994). Para a política monetária, 

é necessário que haja um equilíbrio externo das taxas de cambio, sem que ocorram 

alterações bruscas em suas taxas, para que assim seja possível manter as taxas 

internas em equilíbrio, ou seja, a política cambial e monetária tem que estar em 

equilíbrio para que a moeda do país seja valorizada, pois quando a moeda se 

desvaloriza, surgem problemas internos dentro da economia, como altas nos preços, 

diminuindo assim o poder de compra do trabalhador, também aumentam os índices 

de desemprego dentro do país (MARINHO, 1996). Para que se possa controlar e 

tornar a política cambial interna mais eficaz, é utilizado alguns mecanismos que dão 

são suporte a esse controle. 

 

2.3 POLÍTICA MONETÁRIA E SEUS AGENTES 

 

2.4 Política monetária  

 

A política monetária refere-se ao controle da quantidade de moeda que circula 

em uma economia, ou seja, trata de controlar e estabilizar os níveis de preços 

visando alcançar um nível de equilíbrio ideal para a economia de um país. Segundo 

Assaf (2003), a política monetária atua sobre os meios de pagamento, títulos 

públicos e taxas de juros, modificando o custo e o valor da oferta da moeda. Ou 

seja, se a oferta de moeda for superior à necessidade de demanda, as taxas de 

juros serão reduzidas, e como consequência irá estimular o consumo. Ao contrário, 

se a demanda por moeda estiver muito alta (demanda maior que a oferta), as taxas 

de juros subirão e irá diminuir a quantidade de moeda em circulação e como 

consequência, desestimula o consumo. Portanto, para entender como a política 

monetária funciona, faz-se necessário conhecê-la, assim como entender o papel da 

moeda e como ela trabalha na economia de um país.  
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2.5 Moeda 

 

De acordo com Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2002, p. 217), “moeda é 

tudo aquilo que é geralmente aceito para liquidar as transações, isto é, pagar pelos 

bens e serviços e quitar obrigações”, ou seja, tudo aquilo que se pode trocar em 

valor de outro bem, pode ser considerado moeda, desde que seja usado para fazer 

trocas. Isto é, quando uma pessoa vende um produto, ele receberá moeda como 

forma de pagamento pelo produto vendido, e assim ele terá moeda para adquirir 

outros produtos.  

 De acordo com Marinho (1996), a moeda influencia a quantidade de bens e 

serviços que deverão ser produzidos, como resposta à demanda por esses bens e 

serviços desejados pela sociedade. Ou seja, o autor afirma que quanto maior a 

quantidade de moeda em circulação, maior o consumo. Desta forma, quanto maior o 

consumo, maior a quantidade de bens e serviços necessários para suprir essa 

procura. De acordo com Lopes e Rossetti (1998), a moeda tem três funções: 

intermediária de troca, unidade de contas e reserva de valores. 

 “A função essencial da moeda, geralmente caracterizada como razão 

principal de seu aparecimento, é a de servir como intermediária de trocas” (LOPES; 

ROSSETTI, 1998, p. 19). Esta é indispensável para que se possa operar o mercado, 

sem a moeda o processo de troca seria extremamente limitado e este ocorreria por 

meio de escambo, ou seja, troca de mercadorias por outras mercadorias. Neste 

processo para que um indivíduo adquira alguma mercadoria, primeiro ele terá que 

encontrar alguém que tenha esta mercadoria e simultaneamente queira adquirir 

aquilo que esta sendo ofertado, é o que Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2002) 

chamam de dupla coincidência. 

Com a introdução da moeda, esta necessidade de dupla coincidência se 

extingue, pois não existe a necessidade que o individuo compre algo apenas pelo 

fato de ter vendido algum bem. Inicialmente foi criada devido à necessidade de 

existir algo que facilitasse a troca (MARINHO, 1996). Gremaud, Vasconcellos e 

Toneto (2002, p. 218) afirmam que “esta função em que a moeda atua como meio 

de troca é sem dúvida sua principal função e a que distingue de outros ativos”.  

Como unidade de conta, a moeda serve para distinguir valores de 

mercadorias diversas, ou seja, através da moeda comparamos o valor de 

determinado produto em relação a outro. 
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Por fim, como reserva de valor, que é a função adquirida pela moeda a partir 

do momento em que seu detentor recebe até o momento em que é gasta. “[...] 

traduz uma forma alternativa de guardar riquezas” (LOPES; ROSSETTI, 1998,        

p. 22). Embora não seja a única capaz de exercer tal função, pois existem outras 

formas de ativos financeiros que eventualmente atendem à mesma função. 

Entretanto, devido ao grau de incerteza do mercado em relação ás possibilidades 

futuras de conversão de outros ativos de mesma função, a moeda é segundo os 

autores um “reservatório por excelência de poder de compra” (LOPES; ROSSETTI, 

1998, p. 22), ou seja, o que leva as pessoas a reterem moeda como reserva de valor 

é a capacidade de possuir liquidez absoluta (GREMAUD; VASCONCELLOS; 

TONETO, 2002). 

A moeda é uma das responsáveis por fazer a economia de um país circular, a 

moeda compra roupas, carros, casas, títulos. Com tamanha importância ela não 

pode se controlar e se organizar sozinha, ela é controlada por órgãos que são 

responsáveis por fazer com que a riqueza do país aumente. No Brasil o responsável 

por elaborar estratégias de controle da moeda é o Sistema Financeiro Nacional que 

tem como função controlar todas as instituições responsáveis pelo controle das 

atividades econômicas de um país.  

  

2.6 A estrutura do sistema financeiro nacional 

 

O sistema Financeiro Nacional é composto por dois principais grupos 

institucionais, as autoridades monetárias e as instituições financeiras. As 

autoridades monetárias segundo Lopes e Rossetti (1998), são responsáveis pela 

estrutura funcional do sistema financeiro brasileiro, fiscalizando e regulando sua 

atuação através de normas. Já as instituições financeiras são responsáveis pela 

intermediação entre os que operam (poupam e investem) no sistema em 

conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades monetárias.  

As autoridades monetárias são constituídas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (Bacen) (IUBEL, 2012). As 

instituições financeiras são os bancos oficiais e federais, regionais e estaduais, 

privados nacionais e estrangeiros. O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro 

Nacional, competindo-lhe traçar normas de política monetária em todos os sentidos, 
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ou seja, é o órgão responsável por traçar as metas e fixar as diretrizes da política 

monetária. O CMN é composto pelo Ministro da Fazenda como Presidente do 

Conselho, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e Presidente do Banco 

Central do Brasil. “E cabe ao CMN harmonizar as decisões de política monetária, 

creditícia e cambial com todo o complexo das políticas de investimento, de capital 

estrangeiro e de comércio exterior” (LOPES; ROSSETTI, 1998, p. 440). A figura 1 

exemplifica como funciona o Sistema Monetário Nacional.  

 

Figura 1: Sistema Financeiro Brasileiro  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: (LOPES; ROSSETTI, 1998, p. 440). 

 

O conselho monetário nacional é o órgão responsável pela criação das 

normas e diretrizes para o bom funcionamento da economia. O CMN é o órgão 

superior do Sistema Financeiro Nacional e é responsável por supervisionar a política 

monetária, fiscal, de crédito, orçamentária e da dívida pública.  
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Segundo Marinho (1996, p. 176): 

 

As principais atribuições do CMN é Aprovar a programação monetária, 
Autorizar as emissões de moeda, Fixar as diretrizes e normas da política 
cambial, Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, Regular a 
constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, bem 
como a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 4.595, Determinar 
recolhimentos compulsórios, Regular as operações de redescontos, 
Estabelecer normas para as operações de mercado aberto e Disciplinar as 
atividades das bolsas de valores, corretoras e demais componentes do 
sistema de distribuição. 

 

Segundo Barbosa (s/d), o Bacen é o órgão responsável pela supervisão e 

fiscalização das instituições do sistema financeiro nacional, é o executor da política 

monetária, mediante a utilização dos instrumentos disponíveis para controlar a oferta 

de moeda no país, ou seja, é o órgão que põe em prática as decisões tomadas pelo 

CMN. As funções do Bacen é a emissão do Papel moeda e moeda metálica, 

guardião das reservas dos bancos, empréstimos de liquidez aos bancos, realização 

das operações de mercado aberto e controle seletivo de crédito. O Bacen é ainda 

considerado o Banco dos bancos, superintendente do sistema financeiro nacional, 

executor da política monetária, banco emissor e banqueiro do governo.  

 

2.7 Instrumentos de política monetária 

 

O Bacen se utiliza de instrumentos de política monetária que dão suporte no 

controle da economia. Os instrumentos da política monetária se destinam 

basicamente em influenciar a quantidade de moeda e a taxa de juros (LOPES; 

ROSSETTI, 1998). Os instrumentos de política monetária são utilizados pelo banco 

central de forma direta para controlar a economia e os três instrumentos mais 

conhecidos e utilizados são as reservas compulsórias, as taxa de redesconto e o 

mercado aberto (BARBOSA, S/D). 

 

2.7.1 Reservas compulsórias 

 

“As reservas bancárias são constituídas pela soma dos depósitos voluntários 

e compulsórios dos bancos junto às autoridades monetárias” (LOPES; ROSSETTI, 

1998, p. 257). As reservas compulsórias possuem como principal objetivo o de evitar 
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a multiplicação descontrolada dos meios de pagamentos (da moeda). De que forma? 

Ao depositar certa quantia de moeda em uma instituição financeira, esta quantia fica 

disponível para ser emprestada. E quanto maior for o percentual da reserva 

compulsória, significa que menor volume de dinheiro poderá ser emprestado pela 

instituição financeira ao público. 

Se o Bacen aumentar as taxas de reservas compulsórias, os bancos 

comerciais devem manter à sua ordem, assim fica reduzida a proporção de 

depósitos que podem ser convertidas em empréstimos. Por outro lado, se o Bacen 

reduzir as taxas de reservas irá aumentar a disponibilidade de empréstimos e 

aumentam os meios de pagamentos. Dessa forma as taxas de recolhimento 

compulsórias que são impostas aos bancos afetam a oferta monetária e também o 

valor multiplicador bancário.  

Segundo Marinho (1996, p. 40): 

 

Os objetivos da execução da política de depósitos compulsórios estão 
constituídos de controle global de reservas bancárias em consonância com 
as operações de mercado aberto e a orientação do crédito bancário em 
direção, e determinadas operações são consideradas prioritárias para o 
desenvolvimento econômico do país. 

 

As reservas compulsórias são utilizadas pelo Banco Central do Brasil para 

controlar a quantidade de moeda que está em circulação. É por conta dos depósitos 

compulsórios que os bancos ficam obrigados a depositar no Banco Central uma 

parcela dos depósitos feitos pelos clientes durante o dia.  

Segundo Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2002), quanto maior a exigência 

de reservas, menor será o multiplicador bancário e, portanto, menor será a oferta de 

moeda. Os autores citados consideram que um dos instrumentos mais utilizados 

pelo Bacen, e no Plano Real decretou-se forte elevação dessas reservas 

compulsórias, pois era utilizada para controlar a oferta de moeda e de créditos da 

economia.  

 

2.7.2 Taxa de redesconto 

 

A taxa de redesconto refere-se á taxa de juros cobrada pelo Bacen em 

empréstimos feitos aos bancos comerciais, ou seja, a taxa de redesconto é utilizada 

pelo Bacen para cobrir possíveis falhas nos caixas dos bancos comerciais. O 
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Redesconto é um empréstimo que os bancos comerciais recebem do Bacen para 

cobrir eventuais problemas de liquidez, ou seja esse empréstimo é concedido pelo 

Bacen para garantir que os bancos comerciais tenham mais segurança (MARINHO, 

1996). 

Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2002), conceituam as taxas de redesconto 

como os empréstimos realizados pelo Bacen para as instituições financeiras a fim de 

cobrir a insuficiência de caixa diante da demanda dos recursos pelos depositantes, 

ou seja, se a taxa cobrada pelo Bacen for baixa em relação a taxa de juros de 

mercado e o prazo for longo, os bancos tem forte estimulo a emprestar o máximo 

possível, mesmo correndo o risco de ficarem com insuficiência de reservas 

bancárias, pois, com isso as instituições financeiras passam a obter retornos muito 

mais vantajosos. 

Marinho (1996) defende que quando as taxas do Bacen são baixas os bancos 

comerciais emprestam mais para seus clientes, pois assim, terão retornos maiores 

por estarem obtendo dinheiro por um preço menor e assim acabam estimulando com 

que os clientes façam mais empréstimos, e assim os bancos colocam mais dinheiro 

em circulação e por consequência aquecem a economia. Os empréstimos de 

liquidez funcionam como instrumento de Política Monetária para determinar os níveis 

das taxas de juros, dentro da limitação quantitativa do volume de recursos, na 

fixação dos prazos das operações e no controle de frequência de utilização do 

empréstimo, ou seja, esse instrumento é utilizado para esquentar a economia, ou 

desestimular o crescimento da economia.  

 

2.7.3 Operações de mercado aberto 

 

O terceiro instrumento de política monetária são as Operações de Mercado 

Aberto, que de acordo com Marinho (1996), consiste na compra e venda de títulos 

públicos por parte do Bacen, com o objetivo de adequar as condições de liquidez da 

economia em consequência com a implementação da programação monetária. 

Refere-se a compra e venda de títulos públicos pelo Bacen junto ao mercado.  

Segundo Gremaud, Vasconcellos e Toneto (2002, p. 234): 

 

Quando o Bacen compra títulos no mercado, aumentam os depósitos no 
sistema bancário e, com isso, o volume de reservas, permitindo a ampliação 
da oferta de moeda pelos bancos. Quando vende títulos, diminui o estoque 
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de depósitos a vista, as reservas e, via efeito multiplicador, diminui a oferta 
de moeda. Quando o Bacen realiza as operações de open Market 
diretamente com os sistema bancário, a compra de títulos dos bancos 
implicará o aumento das reservas bancárias, e a venda de títulos levará a 
redução das reservas. 

 

Para Marinho (1996), o mercado aberto influencia positivamente na criação de 

facilidades para geração de poupança voluntária, permitindo à autoridade monetária 

retirar ou injetar recursos na economia para regular a liquidez através das operações 

de mercado aberto, ou seja, quando as autoridades monetárias querem colocar 

dinheiro em circulação, eles começam a comprar os títulos públicos, já quando eles 

percebem que tem muita moeda em circulação e que a economia não está indo 

conforme o planejado, eles emitem os títulos públicos e vendem para investidores, 

fazendo com que a moeda diminua no mercado. A figura 2 mostra de forma prática 

como é a atuação das operações de mercado aberto pelo sistema monetário. 

 

Figura 2: Operações de Mercado Aberto. 

 

 

 

 

Fonte: Marinho (1996, p. 53). 

 

A flexibilidade desse instrumento é de tal ordem que ele pode ser muito eficaz 

quando é usado para regular a oferta monetária e a taxa de juros no dia a dia, ou 

seja, esse instrumento é muito ágil para controlar a quantidade de moeda que está 

em circulação em um determinado período, pois ele atua diretamente na moeda 

(LOPES; ROSSETI, 1998). Abordado o que é, e como as ferramentas de política 

monetária trabalham, é de grande importância conhecer o que é e como a taxa de 

juros atua no mercado financeiro. 

 

2.8 Taxa básica de juros (selic) 

 

Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários 

apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos 

federais, ou seja, ela atua como teto para os bancos comerciais chegarem aos 

Se o Banco Central vende títulos Há contratação de meios de pagamento 

Se o Banco Central compra títulos Há expansão dos meios de pagamento 
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valores de suas taxas de juros, é a partir dela que as instituições decidem se irão 

elevar suas taxas ou diminuir (BACEN, 2015). A taxa básica de juros ou taxa Selic 

como também é conhecida, é parte fundamental na intermediação dos bancos e 

serve como referência para a economia brasileira. 

A Selic é utilizada para determinar o piso dos juros do país em determinado 

período e é a partir da determinação da taxa Selic que os bancos definem algumas 

de suas aplicações financeiras. Quem define a taxa Selic que será aplicada no 

período é o Banco Central do Brasil através do COPOM (Comitê de Política 

Monetária), que criado pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de estabelecer 

as diretrizes da política monetária e determinar as taxas de juros (MACHADO, S/D). 

A taxa Selic causa efeitos muito importantes dentro da economia dependendo 

de sua tendência. Quando o país esta passando por momentos de grandes inflações 

a taxa Selic é elevada a fim de controlar a economia, ou seja, ela sobe fazendo com 

que encareça o investimento na produção de bens e serviços (financiamento 

produtivo), assim como as compras a prazo. Por outro lado quando o país necessita 

estimular o consumo, as autoridades monetárias diminuem as taxas de juros Selic 

para incentivar o consumo, colocando mais moeda em circulação e assim 

estimulando o crescimento da economia dentro daquele período. 

 

3 Tipos de Política Monetária 

 

A política monetária pode ser expansionista ou contracionista. Quando a 

política for restritiva engloba um conjunto de medidas que tendem a reduzir a 

quantidade de dinheiro em circulação e a encarecer os empréstimos (elevar as taxas 

de juros) (TROSTER; MOCHÓN, 2002, p. 262). Essa política, ao contrário da 

expansionista, faz com que aumente a quantidade dos depósitos recolhidos pelos 

bancos, diminuindo o nível das reservas dos bancos e a liquidez. As taxas de 

redescontos são elevadas o que induz aos bancos pegarem menos dinheiro e ao 

mesmo tempo disponibilizam menos no mercado. Quanto aos títulos públicos, o 

Banco Central os coloca a venda e, desta forma, diminui a quantidade de moeda em 

circulação (STIGUM; STIGUM, 1973). Neste caso, o uso indiscriminado desta 

política, restritiva, pode levar á uma recessão econômica. 

“A política monetária expansiva é formada por aquelas medidas que tendem a 

acelerar o crescimento da quantidade de dinheiro e a baratear os empréstimos 
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(baixar as taxas de juros)” (TROSTER; MOCHÓN, 2002, p. 262). Quando a política é 

expansionista ela aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, estimulando a 

oferta e demanda por produtos. Ou seja, essa política influencia o aumento do 

consumo, do nível de emprego e da renda dos trabalhadores, o que possibilita o 

aquecimento da economia do país. Com a política expansionista os instrumentos de 

política monetária utilizados pelo Banco Central sofrem alterações.  

No caso dos recolhimentos compulsórios o Banco Central diminui a 

quantidade de valores que são recolhidos dos bancos comerciais, causando um 

aumento da liquidez como um todo. No caso das taxas de redesconto, o Banco 

Central diminui as taxas de juros oferecidas aos bancos e aumenta o prazo de 

pagamento dos empréstimos feito pelos mesmos. E, no mercado aberto, o Banco 

Central compra títulos públicos colocando mais moeda em circulação. Esses 

instrumentos quando utilizados pela política expansionista visam uma maior liquidez 

e um aumento da oferta de moeda, entretanto, se não for bem controlado pode fazer 

com que a economia cresça muito rápida e acaba gerando inflação de demanda 

(STIGUM; STIGUM, 1973). 

Os dois tipos de política são usados para controlar a economia, evitando que 

venha ocorrer grandes taxas de inflação dentro de um país ou a desaceleração e 

recessão da economia. 

 

3.1 Inflação 

 

“O que caracteriza uma situação de inflação é a alta persistente e 

generalizada dos preços” (MARINHO, 1996, p. 147), ou seja, inflação é um resultado 

de uma contínua perda de valor da moeda. A inflação é a causa de sérios distúrbios 

econômicos dentro de um país, ela gera o aumento contínuo dos preços, diminuindo 

o poder de compra das pessoas, ou seja, as pessoas compram cada vez menos 

bens com a mesma quantidade de dinheiro, fazendo toda a economia se 

desestruturar. A inflação pode ser uma consequência causada pelos instrumentos 

de política monetária quando não são controlados e contidos a tempo. Segundo 

Holanda (2002), a taxa de inflação baixa muito devagar em resposta as políticas 

restritivas de natureza monetária ou fiscal, ou seja, quando a inflação aumenta 

muito, mesmo com as autoridades monetárias utilizando seus instrumentos de 

controle, ela irá baixar lentamente. 
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Segundo Marinho (1996), existem dois tipos de inflação que possuem causas 

diferentes: inflação de demanda e inflação de custos.  

 

3.1.1 Inflação de demanda 

 

A inflação de demanda ocorre quando aumenta muito a procura pelos bens e 

serviços no mercado. A procura é muito alta e as empresas não conseguem produzir 

o suficiente para suprir as necessidades do mercado, esse excesso de demanda é 

causado por que aumenta o poder de compra dos consumidores e a oferta de 

produtos no mercado não é o suficiente para atender a todos. Quando a inflação de 

demanda esta muito alta as autoridades monetárias utilizam os instrumentos 

monetários para forçar a inflação a voltar a um nível estável (GREMAUD; 

VASCONCELLOS; TONETO, 2002). 

 

3.1.2 Inflação de custos 

 

Esse tipo de inflação é derivado do aumento no custo do processo de 

produção de determinados bens e serviços. Desta forma, encarecendo o processo 

de produção o preço do produto chega ao consumidor final mais elevado. As causas 

para que aconteça a inflação de custos, podem ser: a alta nas taxas de juros 

cobradas pelos bancos, o aumento de salários dos trabalhadores e o aumento dos 

preços: matéria prima, máquinas, também quando ocorrem perdas no processo de 

produção, também conhecido como choque de oferta (seca, geada, enchentes), 

neste contexto podemos mencionar o caso da carne, que quando estão passando 

por um período de seca, os criadores de gado passam a ter mais gastos com ração 

e assim permitindo com que o preço da carne mais elevada chegue ao consumidor. 

(MARINHO, 1996).  

Da palavra moeda, deriva-se monetária. Desta forma, podemos resumir que a 

Política Monetária é o conjunto de políticas que cuidam da quantidade de moeda 

(dinheiro) que circulam em uma economia a fim de preservar o seu valor de compra. 

Ela controla a oferta de moeda e a taxa de juros para que ambos possam atingir os 

objetivos da política econômica do governo, que também inclui a política fiscal e 

cambial.  
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4 POLÍTICA MONETÁRIA ADOTADA APARTIR DO PLANO REAL 

 

O plano real foi adotado em junho de 1994 com o objetivo principal de reduzir 

a inflação deliberada que insistia por três décadas. Diferente das demais falhas e 

tentativas anteriores, o plano real pôs fim à inflação. (ARAUJO; DONHA, 2011). 

De acordo com Baer (2002), o plano real estava baseado principalmente em 

um ajuste fiscal (aumento de impostos em 5%) e corte de gastos públicos. Após sua 

implantação, buscou-se estabilizar a oferta e demanda por moeda e incentivar a 

entrada de investimentos externos, por meio da adoção de metas monetárias e um 

aumento considerável da taxa de juros. Esta política monetária junto com a politica 

cambial que buscava manter o câmbio mais estável e valorizado possível (ARAUJO; 

DONHA, 2011). O câmbio tinha como objetivo, no plano real, baixar as altas taxas 

de inflação, como? Através do câmbio valorizado o consumo externo era favorecido, 

ou seja, cambio valorizado estimula as importações, pois com a mesma quantidade 

de reais eu consigo comprar mais quantidade de moeda estrangeira e 

consequentemente mais mercadorias. 

Embora com sucesso tenha estabilizado a inflação, o plano real não foi capaz 

de resolver o problema de desequilíbrio entre importação e exportação e o déficit 

fiscal, o que foi agravado pela política cambial de se manter a moeda valorizada 

artificialmente e pelas crises internacionais. No ano de 1999 o governo alterou sua 

política cambial para flutuante o que fez a moeda brasileira desvalorizar 40% em 

apenas dois meses e em junho do mesmo ano adotou o regime monetário de metas 

de inflação que é seguido ainda nos dias de hoje. De acordo com Giambiagi (2005) 

este instrumento pode ser considerado um substituto para a âncora cambial, com o 

objetivo de administrar as expectativas em relação à inflação e manter a estabilidade 

dos preços.  

O regime de metas de inflação foi implantado no Brasil a partir de junho de 

1999 com o objetivo de trabalhar dentro de limites, onde as autoridades monetárias 

teriam o comprometimento de perseguir as metas estabelecidas e cumpri-las. 

Quando as previsões da inflação estivessem ultrapassando a meta, as autoridades 

monetárias usariam uma política monetária contracionista, que iria desestimular o 

consumo e desta forma reduzir o consumo e a inflação (PELICIONE; CUNHA, s/d). 

A partir da implantação do plano real, o banco central foi obrigado a seguir 

limites estipulados pelo conselho monetário nacional sobre a quantidade de moeda 
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que era inserida no mercado. No período de implantação do plano real, havia o 

medo de as altas taxas de inflação voltar a surgir, então a política monetária era 

muito rígida, fazendo com que as autoridades monetárias cobrassem do banco 

central o cumprimento das metas. E pela preocupação de as taxas de inflação 

subirem novamente, as autoridades monetárias mantiveram, no período de 1995 a 

1998, a taxa selic em torno de 30% a.a. (MODENESI; MODENESI, 2012).  

A política monetária adotada pelo plano real trouxe grande aumento nas 

reservas compulsórias das instituições financeiras, esse aumento tinha como 

objetivo evitar o aumento da demanda, pois à medida que crescia o consumo por 

bens e serviços em decorrência do aumento do poder de compra do consumidor 

tinha-se a preocupação com o retorno da inflação e, desta forma, o aumento das 

reservas compulsórias reduziria um aumento de moeda e de crédito, que poderia 

aumentar ainda mais a demanda e por consequência a inflação, e assim colocar o 

plano real em risco (GARCIA, s/d).  

 

 

4.1 A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA NO COMPORTAMENTO DA 

ECONOMIA 

 

A política monetária adotada pelo governo atinge diretamente no que diz 

respeito, também, ao comportamento do consumidor. Ou seja, as medidas tomadas 

pelo governo, visando combater a inflação ou incentivar a economia, acabam de 

certa forma influenciando diretamente no comportamento do consumidor. 

No Brasil, logo após o afastamento do presidente Collor, por processo de 

impeachment, as taxas de inflação foram se elevando cada vez mais. Já em 1993 

com o presidente Itamar Franco no poder, registrava-se uma taxa de inflação 

surpreendente próxima dos 2.500%, foi quando Itamar Franco, seguido de seu então 

ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso, criaram o plano real com a 

principal ênfase no controle da inflação. Nesse período os preços subiam muito 

rápido, de um dia para o outro, e o aumento de um preço automaticamente levava 

ao aumento de preço de outros produtos. O aumento do câmbio, também 

influenciava no aumento de preço de alguns produtos, como o da gasolina, 

entretanto, os salários não acompanhavam esse aumento e consequentemente o 

poder de compra das famílias reduzia drasticamente. (KOWALESKI; REZENDE; 

SCHERER, 2010) 
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Foi a partir de então, que se deu início ao regime de metas de inflação, 

adotada por vários países a partir da década de 1990, com o intuito de 

institucionalizar a busca da estabilidade de seus preços e dar maior transparência a 

política monetária e trazer credibilidade as autoridades monetárias. Seus pontos 

centrais estão na publicação periódica de metas numéricas para a taxa de inflação 

em determinados intervalos para sua variação em um espaço de tempo para poder 

alcança-las, com transparência e comprometimento (CARRARA; CORREA; 2012), 

conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 – Metas de Inflação no Brasil de 1999 - 2004 
 

Fonte: Adaptada pelos autores de Brasil (2015). 

 

A tabela demonstra as metas de inflação e a inflação propriamente gerada no 

período. Quanto mais próximo da meta, mais efetiva foi a gestão do governo para 

atingi-la. No ano de 1999 com a mudança para o regime de câmbio flutuante e com 

o sistema de meta de inflação, possibilitou ao país fechar o ano com uma inflação 

próxima da meta estabelecida pelo conselho monetário nacional. Já no ano de 2001  

as metas de inflação não foram atingidas devido aos choques externos e internos 

que atingiram a economia. Em decorrência da decisão de reduzirem a taxa selic 

para evitar que a moeda do país ficasse muito encarecida, os credores externos 

começaram a se afastar e isso causou uma crise na balança de pagamentos nesse 

período. De acordo com a Tabela, nota-se que no período de fixação da meta até o 

ano de 2000 a inflação esteve dentro do esperado permanecendo muito próximo da 
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meta, o que não aconteceu nos outros períodos, destacando-se o ano de 2002 onde 

sua meta era a de 3,5 % ao ano e a taxa atingida ao final desse ano foi a de 12,53% 

ao ano. O ano de 2002 se manteve com uma taxa de inflação elevada devido a uma 

crise de confiança e a um aumento dos riscos de compras de mercadorias 

estrangeiras (KOWALESKI; REZENDE; SCHERER, 2010). 

O principal instrumento do governo para o controle da inflação tem sido a 

SELIC, taxa básica de juros, que quando o governo eleva a taxa de juros, as 

compras a prazo tornam-se menos atrativas, reduzindo as compras das famílias, ou 

seja, quando a inflação está muito acima da meta, a moeda do país perde seu valor 

de compra.   

Gráfico 1 – Variação da Taxa Selic no período de 2000 - 2004 

 

Fonte: Adaptada pelos autores de Brasil (2015). 

 

No gráfico 1, nota-se que os maiores índices da Selic definidos pelo COPOM 

referem-se ao período em que o índice de inflação se afastou do centro da meta, ou 

seja, quanto maior a inflação, maior a taxa SELIC definida pelo COPOM a fim de 

desestimular o consumo e desta forma reduzir a inflação do período.  

Conforme abordado anteriormente, a SELIC é considerada uma das principais 

ferramentas de controle e combate a inflação, e à medida que o governo adota 

medidas restritivas, como a sua elevação, automaticamente alguns setores da 

economia sentem rapidamente este efeito. 

Um dos efeitos de uma elevação da Selic refere-se à produção, que é 

representado pelo PIB. 
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Tabela 2 – PIB a preços de mercado, 1996 – 2004. 
 

 

Fonte: Adaptada pelos autores de IBGE (2015). 

 

Como demonstrado na tabela 1, nota-se o fraco desempenho da economia 

vigente com baixo crescimento (quando existente) ao longo do período, salvo os 

anos de 1997, 2000 e 2004. No ano de 1997 o fraco desempenho deve-se 

principalmente a crise dos mercados asiáticos, mas a partir do terceiro trimestre o 

PIB voltou a crescer, decorrida principalmente do desempenho do setor industrial. 

No ano de 2000 nota-se um crescimento em todos os setores em reação ao cenário 

econômico favorável demonstrado pela redução da taxa de juros e o incremento das 

vendas internas e externas, com destaque para o setor de extrativista (petróleo e 

gás).  

No ano de 2004, ocorre um crescimento generalizado, puxado principalmente 

pelos setores automotivo e eletroeletrônico em decorrência da intensificação da 

modalidade de crédito consignado e da queda de inadimplência. Tais fatores 

favoreceram a redução dos juros à pessoa física e estimularam ainda mais o 

consumo concomitantemente ao crescimento favorável da economia mundial no 

período.  

O gráfico 2 apresenta a produção industrial e sua variação no período, com 

destaque notório de índice negativo no ano de 1998, devido a elevação da taxa de 

juros que reduziu o acesso ao crédito e elevou a taxa de inadimplência do período, o 
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que resultou em uma queda de 3,6% no setor de indústria de transformação. No ano 

seguinte segue-se o resultado negativo de produção industrial com retração de 0,7% 

no geral e destaque para o crescimento de 9,1% da indústria extrativa mineral devia 

a exploração de petróleo e gás natural. O resultado da indústria está atribuído 

principalmente ao impacto da desvalorização cambial e a crise russa. 

 

Gráfico 2 – Produção industrial de 1995 - 2004 
 

 

 

Fonte: Adaptada pelos autores de IBGE (2015). 
 

O período acima demonstrado mostra o fraco índice de produção industrial do 

período, fator determinante para o baixo crescimento do PIB e da variação do nível 

do emprego demonstrada nos gráficos a seguir, que desde o ano de 1994 não se 

mostrou favorável, mantendo o crescimento da taxa de desemprego. 

 

Gráfico 3 – Taxa de desemprego aberto de 1995 - 2004 

 

Fonte: Adaptada pelos autores de IBGE (2015). 
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Diretamente proporcional à fraca política nota-se sua influencia no nível geral 

de emprego, ou seja, nos anos acima demonstrados percebe-se a variação 

decorrente da política monetária restritiva adotada. 

Por fim, conforme demonstrado à política monetária trabalhada pelo governo 

gira em torno do controle da inflação e que gera impacto em todos os setores de 

produção e, consequentemente, no nível de emprego e diretamente no 

comportamento do consumidor. A política monetária girou em torno do controle das 

metas de inflação e este controle afetou todos os agentes econômicos, resultando 

em um controle maior sobre o dinheiro que circula dentro do país, com a inflação 

dentro da meta estabelecida pelo Sistema monetário nacional, se tem um controle 

maior dos bens e assim ficando mais acessível ao consumidor final. Com base na 

pesquisa levantada pode-se chegar a conclusão que a implantação do plano real no 

inicio fez com as taxas de inflação baixassem, más o país esteve com taxas de juros 

muito altas, fazendo com que o com que tudo ficasse mais caro, aumentasse o nível 

de inadimplência dentro do país, fato que se dá pelo aumento do desemprego e o 

baixo crescimento das indústrias. A política monetária adotada desde a implantação 

do plano real foi uma política restritiva, que tinha como foco por fim aos altos índices 

de inflação, más também fez com que a economia do país tivesse um crescimento 

menor todas às vezes em que a taxa de juros foi elevada, pois, sempre que ela fica 

acima do normal, ela desestimulou o consumo. Pode-se concluir que a política 

monetária assim como os outros instrumentos do governo, tem um papel 

fundamental no controle do crescimento econômico, sendo que a monetária trabalha 

diretamente no nível das taxas de juros, na quantidade de dinheiro que circula 

dentro do país e responsável pelo controle das metas de inflação, pois, com a 

política monetária adotada pós-plano real, pode-se notar que sempre que as taxas 

de juros começam a aumentar, o consumo diminui, e quando o governo quer 

estimular o crescimento do PIB, eles baixam as taxas de juros, ou seja, a economia 

vem flutuando conforme a necessidade da economia em um determinado período.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desse trabalho foi o de apresentar e analisar a influência da 

política monetária no comportamento do consumidor e avaliar quais ferramentas 

monetárias que o governo utilizou para fazer o controle da moeda do país. Através 
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de uma apresentação teórica sobre todos os agentes ligados ao controle da moeda 

e um levantamento de dados analisou-se quais foram os momentos em que a 

economia esteve em equilíbrio, baixa ou em momentos de alta após a implantação 

do plano real. Com base na pesquisa desenvolvida foi possível avaliar que a política 

monetária tem grande importância dentro da economia do país, atuando no controle 

da inflação, nível de emprego, nível de produção, quantidade de dinheiro em 

circulação entre outros, pois se busca alcançar o equilíbrio entre estes indicadores 

de forma que o país se desenvolva da melhor forma possível, ou seja, atua como 

uma arma que o governo utiliza para combater o desequilíbrio da economia, 

trazendo a mesma para um nível de estabilidade onde as indústrias começam a 

produzir mais, e por consequência gerar mais empregos e aumentar a quantidade 

de moeda nas mãos do consumidor sem que haja inflação. 

O motivo principal que nos levou a desenvolver um levantamento bibliográfico 

acerca do tema foi o cenário econômico em que a economia do país está passando, 

com as altas taxas de inflação e ao mesmo tempo com um nível de produção 

estagnado, que assombra o consumidor, diminuindo o valor de seu dinheiro 

derrubando o nível de emprego e acabando com o crescimento do país.   

Por fim, conclui-se que o governo teve como objetivo principal o controle da 

inflação e sendo a principal ferramenta utilizada a taxa básica de juros (SELIC), 

elevando-a e a mantendo alta, a fim de diminuir e/ou controlar o consumo e de 

manter a taxa de inflação naquilo que era aceito como nível controlado. Para tanto, 

deixou de lado o crescimento da economia e como consequência o nível de 

emprego, baixo investimento em infraestrutura entre outras variáveis, tudo em 

função de manter afastado o velho fantasma da hiperinflação. 
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