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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar a crítica pós-keynesiana ao regime de 
metas de inflação. Isso se deve ao fato que esse modelo pressupõe que a moeda seja 
neutra em relação a variáveis reais e que a inflação tenha sua origem no excesso da 
demanda agregada. Como os pós-keynesianos têm suas teorias fundamentadas a 
partir dos ensinamentos de Keynes e do seu principal livro “A Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda” de 1936, eles não acreditam nessas premissas do 
mainstream econômico. Portanto, o presente trabalho busca explicar a ótica dessa 
corrente heterodoxa sobre o tema e sua proposta de flexibilização do regime para 
economias emergentes. 
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1. INTRODUÇAO 

 

 

Somente até o mês de outubro de 2015 a inflação corrente brasileira auferida 

pelo IPCA foi de 8,52% (IBGE, 2015), ultrapassando em quatro pontos percentuais a 

meta estipulada pelo Banco Central para o ano inteiro, e em dois pontos percentuais 

se considerado o intervalo de tolerância da meta. Durante o mesmo período, o Comitê 

de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa meta Selic, que por definição é a taxa 

considerada ideal para aderência da meta inflacionária estipulada, em cinco dos seis 

encontros que tiveram até 21/10/2015. Enquanto isso, as expectativas para o PIB são 

alarmantes, pois o mercado espera que este agregado caia -3,10% em 2015 em 

relação à 2014, e já se aguarda uma queda do produto de -1,9% para o ano seguinte 

(FOCUS, 2015).  

Dessa forma, é de se questionar a efetividade dos instrumentos econômicos 

utilizados pelo Banco Central, que usa o Regime de Metas de Inflação (RMI) para 

conduzir a economia brasileira. Dentre os críticos desse modelo de política monetária 

se encontram os economistas pós-keynesianos (PK), que criticam a teoria neoclássica 

e o novo consenso macroeconômico, no qual se baseia o RMI. Porém, atualmente, 

alguns autores PKs defendem que é possível conciliar este regime com a sua 

abordagem, flexibilizando o RMI através dos seus arranjos institucionais para a 

obtenção tanto da estabilidade de preços quanto do crescimento econômico 

sustentável para economias emergentes.  

Portanto, neste artigo, procuro fazer um estudo do regime de metas de 

inflação, deste a sua fundamentação teórica, analisando os postulados do novo 

consenso macroeconômico, e aliando isso a crítica pós-keynesiana sobre assunto. 

Além do mais, é feita uma análise do RMI no Brasil, estudando a sua implantação e 

conciliando os seus resultados com a abordagem PK. 

 O artigo está dividido em quatro parte principais, incluindo esta 

introdução. Na segunda secção é analisada a fundamentação teórica do RMI, suas 

principais características e sua implementação no Brasil. Na terceira, é apresentada 

a crítica PK e sua proposta de flexibilização para economias emergentes. E a última 

secção conclui o artigo. 
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2. O REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO 

 

 

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS E CARACTERÍSITICAS DO REGIME DE METAS 
DE INFLAÇÃO 
 

 

O regime de metas de inflação (RMI) é derivado de discussões teóricas dos 

anos 1970 e 1980 sobre regras versus discricionariedades, após as expectativas 

racionais tornarem-se dominante. Tanto o RMI quanto a regra de Taylor, usada por 

esse regime, fazem parte de um novo consenso de política monetária, que busca 

fundamentar microeconomicamente os modelos macroeconômicos de equilíbrio geral. 

Nessa época, houve uma forte predominância no debate econômico da importância 

da estabilidade de preços para viabilizar o equilíbrio, obtendo assim, um cenário ideal 

para a obtenção de crescimento saudável da economia, através do livre mercado. 

Dessa forma, houve uma consolidação do RMI, que tem como principal objetivo o 

controle da inflação, pois com nível de preços estável seria possível maximizar a 

eficiência dos agentes, levando prosperidade em um ambiente de equilíbrio geral. 

Para Woodford (2008), apesar de considerar que a política monetária não é 

irrelevante para explicar flutuações dos agregados econômicos, as suas origens são 

melhores explicadas por alterações das variáveis reais. Por sua vez, a política 

monetária possui um importante papel para determinar e controlar o processo 

inflacionário, cujo o crescimento tem raízes monetárias, e por isso deve ser usada 

exclusivamente para esse propósito.  

A utilização de política monetária pelos Banco Centrais para controle da moeda 

e da inflação, e seu papel meramente transitório sobre a economia real remete a 

Teoria Quantitativa da Moeda (TQM). Apesar de derivada da TQM, o regime de metas 

inflacionárias utiliza a taxa de juros para operar, e não agregados econômicos, isso 

se deve ao reconhecimento de que a velocidade de circulação da moeda não é estável 

ou mesmo previsível, conforme afirmava Friedman (1956), o que impossibilita a 

utilização de agregados monetários para o controle do nível de preços. A descoberta 

desse fato levou o abandono do monetarismo friedmaniano e a adoção da intervenção 

da autoridade monetária através da taxa de juros para controle da inflação. 

Embora da aparente vitória keynesiana sobre os monetaristas, o RMI opera 

considerando quase nenhum impacto sobre os fatores reais ou outros objetivos de 
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política econômica, preocupação constante de Keynes e, dessa forma, sendo alvo de 

críticas dos economistas da escola pós-keynesiana. E mesmo quando o faz, por 

exemplo, ao considerar a taxa de crescimento do produto, é feito apenas para avaliar 

as pressões inflacionárias que esse fato causa. Isto reflete a aceitação da ideia da 

neutralidade da moeda no longo prazo pelo novo consenso econômico, mesmo que 

ela não seja considerada no curto prazo.  

A regra de Taylor (1993), formulada pelo autor de mesmo nome, é utilizada 

para operar o regime de metas de inflação através de uma função de reação da taxa 

de juros conforme o comportamento da taxa de inflação. Ela utiliza duas variáveis 

exógenas ao modelo, a meta da inflação e o PIB potencial, conforme fórmula abaixo: 

 

 

onde, 

it = taxa básica de juros nominais; 

Ypotencial = capacidade produtiva da economia; 

Y efetivo = produto corrente; 

r* =  taxa real de juros de equilíbrio; 

πt = taxa média da inflação dos últimos quatro trimestres (deflator do PIB); 

π* = meta da inflação; 

 = hiato do produto em termos percentuais. 

 

É possível ver uma relação entre a TQM e a Regra de Taylor, pois carrega em 

si o argumento da neutralidade da moeda. Além disso, assim como na TQM, o 

diagnóstico da inflação é sempre de demanda nominal e o produto potencial é 

invariável a movimentos na taxa de juros. O próprio Taylor (1998) afirma essa relação 

ao afirmar que a Regra de Taylor pode ser derivada da teoria quantitativa da moeda. 

Além disso, Taylor utiliza o conceito de taxa natural de juros e que o objetivo 

da política monetária seria acabar com a discrepância entre essa taxa e a corrente, 

cobrada pelos bancos no mercado financeiro. Dessa forma, a regra de Taylor pode 

ser considerada como uma releitura da regra wicklselliana, que considera o aumento 
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dos preços como um efeito da diferença entre a taxa praticada e a taxa natural de 

juros, sendo esta aquela que iguala ex-ante a poupança desejada com o investimento 

planejado (ARAUJO, 2013). 

Segundo Mishkin (2001), uma política monetária conduzida pelo sistema de 

RMI não se baseia simplesmente no anúncio público da meta para inflação no período 

observado. É necessário que haja cinco principais elementos para que ele se 

caracterize: 

1) anúncio público da meta numérica para a inflação de médio prazo;  

2) um comprometimento institucional de que a estabilidade de preços será o 

principal objetivo da política monetária, ao quais as outras metas serão subordinadas;  

3) diversas variáveis são utilizadas para estabelecer os instrumentos de política 

monetária para o alcance da meta, não só os agregados financeiros ou a taxa de 

câmbio;  

4) aumento da transparência da política monetária, através da comunicação 

dos planos, objetivos e decisões das autoridades monetárias para o público e o 

mercado; 

 5) aumento da responsabilidade do Banco Central com o alcance da meta. 

A meta de inflação requer que as decisões sejam tomadas em um ambiente de 

real estabilidade de preços. Segundo Greenspan, a estabilidade preços pode ser 

entendida como uma taxa de inflação que não influência nas decisões do dia-a-dia 

das famílias e das empresas.  Qualquer taxa de inflação entre 0% e 3% satisfaz esse 

critério. Alguns economistas defendem que a meta de inflação deveria ser 0%, o que 

possibilita um cenário favorável a deflação, que por sua vez traz instabilidades 

financeiras e contração econômica acentuada. Por isso, os governos que adotaram 

esse tipo de regime, escolhem metas de inflação acima de zero, com metas ou pontos 

médios entre 1 e 3% (MISHKIN, 2001). Além disso, há outros motivos para não se 

desejar uma inflação nula: as medições podem superestimar seu real valor; nível de 

preços muito baixos podem reduzir a flexibilidade dos salários reais, aumentando a 

taxa natural de desemprego e diminuindo a eficiência econômica. 

O regime de metas de inflação possui diversas vantagens como política de 

médio-prazo em relação à outras políticas econômicas. Em relação ao regime 

baseado na taxa de câmbio fixo, o RMI permite focar em assuntos econômicos 

internos e responder a choques externos. Em relação a metas monetárias, o RMI 

possui a vantagem de não depender da relação entre moeda e inflação, e utiliza de 
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todas as informações disponíveis para a melhor formulação do instrumento monetário. 

Além disso, o RMI é mais facilmente compreendido pelo público devido à sua 

transparência.  

 Após estudo realizado em 20 países por Ball e Sheridan (2003), não houve 

evidências que o RMI tenha resultado em melhores performance em termos de 

inflação, produto e emprego. De fato, nessas economias essas três variáveis tiveram 

melhoras, mas países que não adotaram esse regime obtiveram resultados 

semelhantes, não podendo creditar essas melhorias à adoção do RMI. Este estudo foi 

alvo de diversas críticas, pois os autores focaram em países membros da OCDE, 

selecionando apenas economias desenvolvidas que não sofrem de severos 

problemas inflacionários ou distúrbios econômicos. Dessa forma, Gonçalves e Salles 

(2008) analisaram 35 países emergente que adotaram o RMI e constataram que 

houve diminuição da média e do desvio-padrão da inflação e que o crescimento se 

mostrou constante durante o período, apresentando resultados melhores do que 

países emergentes que não utilizaram esse tipo de regime.  

 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL 
 

 

 O Plano Real surgiu em 1994 com o objetivo estabilizar o nível de preços no 

Brasil, uma vez que o país vinha de sucedidos anos com altas taxas de inflação. 

Houveram diversas tentativas para resolver o problema inflacionário, como os planos 

Bresser, Cruzado e Collor, que se baseavam em congelar os preços para conter o 

aumento de preços, mas o sucesso das medidas era apenas de curto-prazo. 

 Uma vez implementado o Plano Real, ele obteve sucesso em seu principal 

objetivo, pois a inflação anual em junho de 1994, um mês antes da introdução do real, 

era de 6.433%, passando para 6,70% em setembro de 2002 (IBGE, 2015). Em 

contrapartida, a taxa média de crescimento do PIB foi de 2,8% entre 1994 e 2001. 

Levando em consideração os anos 1980 obtiveram uma média de crescimento de 

2,9%, e por isso esse período ficou conhecido como década perdida devido à alta 

inflação e o baixo crescimento econômico (ARAUJO, 2013). 

 Da sua implantação até 1998, o Plano Real utilizava o sistema da banda 

cambial assimétrica, ou seja, o Banco Central intervia no mercado de câmbio caso o 
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real se desvalorizasse, mas não tomava nenhuma medida caso a moeda apreciasse. 

A utilização dessa âncora cambial deixava a economia muito vulnerável a fatores 

externos, dado ao crescente déficit no balanço de transações correntes, exigindo 

assim altas taxas de juros para atração de recursos externos e evitar fuga de capital. 

Esse tipo de medida que possibilitou a manutenção da paridade real-dólar próxima de 

1 durante esse período. 

 Segundo Ferrari Filho (2001), a apreciação cambial teve impacto direto nas 

contas externas do país. A balança comercial apresentou déficits recorrentes entre os 

anos de 1995 e 2001, sendo esses fatos os principais responsáveis pela deterioração 

dos saldos em conta corrente. As autoridades argumentavam que o alto fluxo de 

capital estrangeiro, atraído pela alta taxa de juros, seria suficiente para financiar os 

déficits apresentados e proporcionar a elevação do nível de reservas internacionais, 

necessárias para manutenção da paridade real-dólar. Dessa forma, é possível 

analisar a incoerência da política do período, pois a economia, que seria teoricamente 

baseada na âncora cambial, era altamente dependente da taxa de juros, o que acabou 

criando uma interdependência entre essas variáveis e uma pequena margem de 

manobra para os formuladores de políticas econômicas. 

 Com a crise russa, os países demandaram os seus recursos que estavam 

investidos no Brasil e diminuíram o seu fluxo de investimentos. Uma vez que a 

economia brasileira estava diretamente a sua reserva internacional de dólar, houve 

uma crise de liquidez e uma grande evasão de divisas, além da dificuldade da 

autoridade em manter o teto do câmbio. Dessa forma, no 1º de junho de 1999, o 

governo brasileiro decide adotar o regime de metas de inflação, conforme explicado 

abaixo:  

 

O referido regime foi formalmente adotado no dia 1° de julho de 1999 através 
do Decreto Presidencial n° 3.088, de 21 de junho de 1999, que, dentre outras 
coisas, tinha como principais pontos: (i) fixar as metas para a inflação com 
base em variações anuais de um índice de preços conhecido; (ii) deixar a 
cargo do Conselho Monetário Nacional (CMN) a determinação das metas 
para a inflação (mediante proposta do ministro da Fazenda), seus respectivos 
intervalos de variação e o índice de preços a ser cotado; (iii) incumbir ao 
Banco Central a tarefa de fazer com que as metas estabelecidas fossem 
cumpridas, utilizando para isso os instrumentos necessários. A meta será 
considerada cumprida quando a inflação acumulada no ano, medida pelo 
índice de preços escolhido pelo CMN, se encontrar dentro da faixa de 
tolerância preestabelecida. Em caso de descumprimento das metas, o 
presidente do Banco Central deverá escrever uma carta aberta ao ministro 
da Fazenda explicando as razões do não cumprimento e as medidas a serem 
tomadas para fazer a inflação voltar para dentro do intervalo estabelecido, 
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bem como o prazo para isso acontecer. E, por fim, visando à transparência 
da política utilizada e dos resultados alcançados, criar-se-ia uma publicação 
trimestral com o nome de Relatório Trimestral de Inflação, que apresentaria, 
segundo Modenesi (2005): i) os objetivos, as limitações e as medidas de 
política monetária tomadas pelo Banco Central; ii) os resultados de medidas 
futuras; e iii) a avaliação prospectiva do comportamento da inflação, visto o 
caráter de antecipação das decisões do Banco Central, devido à existência 
de defasagens na condução da política monetária. (CARRARA; CORREA, 
2012, p. 446-447) 
 

 Sendo assim, o arranjo institucional do RMI no Brasil foi definido, escolhendo 

um índice de preços cheio, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

para auferir se a inflação está dentro da meta estipulada, o prazo de um ano para a 

análise de sua convergência e bandas para variação da inflação. 

 Em seu site, o BACEN justifica a escolha de cada característica do arranjo 

institucional: 

 1) o IPCA foi escolhido pois é dentre os índices nacionais o com maior 

abrangência. Além disso, o IPCA permite mensurar a inflação que atinge diretamente 

a população, permitindo que a política monetária seja mais transparente;  

2) a utilização de um prazo curto, nesse caso o ano-calendário, permite a 

convergência mais rápida das expectativas, possibilitando neutralizar parte dos efeitos 

inflacionários decorrente de expectativas elevadas para a inflação futura; 

 3) a existência de bandas permite que a autoridade monetária cumpra meta 

sem tornar a política monetária excessivamente restritiva. 

 O principal instrumento para condução da política monetária é a taxa Selic, que 

é a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com prazo de um 

dia útil (overnight), lastreado nos títulos públicos (BACEN, 2015). O Comitê de Política 

Monetária define a taxa, pautada na avaliação de três variáveis chaves: 

 1) evolução da expectativa de inflação (do ano corrente, ano posterior e 12 

meses);  

2) hiato do produto, ou seja, compara-se o produto efetivo com o que seria o 

produto potencial da economia brasileira;  

3) a ocorrência de choque de preços não antecipados pelo mercado. 

 

 Por fim, o BACEN afirma que após as experiências da década de 80 e início da 

de 90, percebeu-se a importância da estabilidade de preços para o crescimento 

autossustentado da nação. A autarquia federal ainda ressalta que no médio e longo 

prazo, os efeitos de um processo inflacionário são prejudiciais para economia, levando 
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a um menor crescimento, concentração de renda, criando um ambiente desfavorável 

a investimentos e penalizado as camadas mais pobres da sociedade. 
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3. ANÁLISE PÓS-KEYNESIANA DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO 

 

 

3.1  A CRÍTICA PÓS-KEYNESIANA 

 

 

 A crítica PK ao regime de metas de inflação consiste em dois principais 

argumentos:  

1) está baseado na premissa da neutralidade da moeda, e dessa forma, se 

assume a existência de uma taxa natural de desemprego, criada pelo lado da oferta 

da economia e independente da política monetária; 

 2) pressupõe que a inflação seja decorrente do excesso de demanda 

agregada, ou seja, o processo inflacionário é fruto de uma situação em que a demanda 

agregada é superior ao produto do equilíbrio determinado pelo lado da oferta da 

economia. 

 A teoria pós-keynesiana considera que a moeda não é neutra, tanto no curto 

quanto no longo prazo, e, portanto, não há equilíbrio de longo prazo sem considerar a 

política monetária. Dessa forma, a política monetária também tem efeito em variáveis 

reais, estimulando o aumento do produto, emprego e investimento. Além disso, a 

política monetária tem um papel fundamental em orientar as expectativas dos agentes, 

orientando-o quanto ao futuro da economia e criando um ambiente em que as 

decisões de investimentos de longo prazo sejam feitas com base em um cenário livre 

de incertezas.  

A moeda tem grande importância para a realização dos investimentos. 

Segundos Keynes (1937 a, b, e c), a disposição do sistema em se tornar líquido é que 

proporcionará condições apropriadas de empréstimos para investidor, e uma vez que 

isso seja confrontado com a rentabilidade esperada do capital, será feito o 

investimento ou não. Trata-se do motivo finance1 da demanda de moeda. Entretanto, 

a consolidação ou o funding do investimento depende da preferência pela liquidez dos 

                                                           
1 O motivo finance foi apresentado por Keynes como a demanda por liquidez necessária para a concretização do 
investimento, isto é, que surge entre a decisão de investir e a sua efetivação. Portanto, é a condição monetária 
anterior, ou seja, em antecipação, para a realização do planejado gasto discricionário, distinto dos gastos 
rotineiros, que representa demanda adicional por saldos “inativos”. 
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poupadores. Somente se ela for diminuída, os investidores conseguem transformas 

as suas dívidas de curto prazo, adquiridas inicialmente, em longo prazo, coincidindo-

a com o tempo de maturação do investimento. Ou seja, só condições monetárias 

favoráveis, de preferências reduzidas de liquidez por parte dos bancos e dos 

poupadores, possibilita o crescimento do investimento, e através do multiplicador de 

investimento keynesiano, afetando a produção, a capacidade de produção e o 

emprego da economia. 

 De mesmo modo, Squeff et al. (2010) afirma que uma redução dos 

investimentos, por conta de uma política monetária restritiva, resultará no aumento do 

desemprego corrente e na elevação do nível de desemprego no qual a inflação é 

constante ao longo do tempo. Assim, cria-se um cenário de equilíbrio path-dependent 

entre a taxa de desemprego de equilíbrio e o comportamento do equilíbrio corrente. 

Essa dinâmica é determinada pela demanda agregada, que por sua vez, é 

amplamente influenciada por alterações na taxa de juros. Sendo assim, a moeda é 

não neutra o equilíbrio de longo prazo. 

 Portanto, para essa escola heterodoxa, uma vez que há um aumento da taxa 

de juros para controle da inflação, o produto efetivo e o potencial da economia são 

reduzidos, ameaçando a produção, a capacidade produtiva e o emprego (LOPES et 

al, 2012).  

 Hermann (2013), constatou que no caso brasileiro, a elevação da taxa de juros 

aumenta a preferência dos poupadores por liquidez, fazendo-os investir em títulos 

públicos e impossibilitando o funding de financiamentos de médio e longo prazo. Isso 

ocorre, pois, as taxas de juros de curto prazos desses ativos financeiros são muito 

altas, inibindo os investimentos, pois a eficiência marginal do capital deveria ser ainda 

maior para atrair os financiamentos, o que não acontece normalmente. 

 Em relação à questão da inflação, Davidson (2006) afirma que uma pressão 

inflacionária criada por excesso de demanda agregada pode somente ter efeito sobre 

os preços spot, ou seja, no mercado à vista. Se os preços spot são maiores que os 

forward, mercado futuro, ocorrerá um ajuste de quantidade que irá eliminar a diferença 

entre os preços.  

 Por conseguinte, para a escola pós-keynesiana, a inflação somente existe 

através de um conflito distributivo entre o lucro desejado pelos empresários e o salário 

pretendido pelos sindicatos (Ibid, p.5). Essa é base da visão estruturalista da inflação, 

em que a principal causa da elevação do nível de preços é o choque de interesses 
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entre os capitalistas e os trabalhadores acerca da distribuição da renda e dos custos 

dos fatores de produção. Deste modo, uma política monetária restritiva ajudaria a 

estabilizar o nível de preços indiretamente, uma vez que a taxa de desemprego 

aumentaria, o que poderia induzir os sindicatos e empresários a aceitarem menores 

salários reais e margens de lucros, respectivamente. 

 A solução para esse tipo de inflação é uma política de renda voltada para a 

resolução desse conflito de interesse, de forma que a taxa de desemprego não seja 

afetada, pois: 

 

 If all groups and classes in society were in effect content with the existing 
distribution of income, then it could be expected that there would not be a 
problem of inflation: at a minimum it would mean that the rate of inflation was 
constant. (Arestis e Swayer, 2005, p. 2) 

 

 Assim, a escola PK propôs diversas políticas econômicas para o controle da 

inflação que vão desde medidas econômicas até a construção institucional e reformas 

de caráter estrutural. Por exemplo, foi sugerido a implantação da tax-based income 

policy (TIP) que penaliza as empresas que permitem o aumento do salário acima da 

produtividade média do trabalho. Dessa forma, empresas que “cooperam” com o 

desemprego são tributadas de acordo com uma estrutura específica, pois infligem a 

sociedade um custo através da sua atitude de pagar um salário acima do socialmente 

aceitável (ARAUJO, 2013). 

 Squeff et al. (2010) ressalta a importância do arranjo institucional escolhido 

pelos BCs do RMI para o seu sucesso. Este arranjo se refere aos aspectos 

operacionais do regime, como: a utilização de um índice cheio ou núcleo para 

mensuração e determinação da meta da inflação; se a meta será pontual ou com 

intervalos de tolerância; o estabelecimento do período de convergência da inflação à 

meta; o modus operandi de determinação da taxa de juros (regras versus 

discricionariedade); e a utilização de outros instrumentos de política econômica para 

controle da inflação. Conforme a escolha desses aspectos, será possível constatar o 

grau de flexibilidade do RMI, que permite fazer inferências sobre outras variáveis além 

da inflação. 

Para a escolha do índice de preços, é necessário analisar se será considerado 

itens que são extremamente sensíveis à choques de ofertas ou que o seu controle 

está fora de alcance da política monetária. Caso esses componentes sejam avaliados, 
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o RMI utiliza um índice cheio, caso não, usa o núcleo de inflação. A segunda opção 

permite uma maior flexibilidade do regime. 

É possível analisar o caso brasileiro para justificar a importância na escolha do 

índice de preços. Por consequência do passado inflacionário do país, a economia 

brasileira é caracterizada por possuir um componente inercial no reajuste de preços. 

Assim, parte da inflação passada é “carregada” na inflação corrente (FIESP, 2012).  

 Esse fato é ampliado quando se pondera o debate sobre os preços 

monitorados versus os livres, pois os primeiros sofrem reajustes devido aos seus 

contratos ou decisões do Estado. Através dos dados disponibilizados pelo Banco 

Central, constata-se que de janeiro de 2015 até outubro do mesmo ano, os preços 

monitorados, que contribuem com 23,77% dos itens do índice2, tiveram um aumento 

acumulado de preços durante o período de 16,18%, enquanto os preços livres 

possuíram uma inflação de apenas 6,28%, conforme mostrado abaixo (GRÁFICO 1): 

 
GRÁFICO 1 – INFLAÇÃO DOS PREÇOS LIVRES X PREÇOS MONITORADOS: JAN/2015 A 

OUT/2015 

 

FONTE: IBGE (2015) e Banco Central (2015). 
NOTA: Elaboração própria. 

 

Este fato tem uma importância imensa no comportamento da política monetária 

brasileira, pois a inflação indicada pelo IPCA considera preços monitorados, obrigando 

                                                           
2 Proporção em novembro/2015, segundo o IBGE (2015). Fonte: Banco Central (2015) 
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a autoridade monetária a manter taxa de juros mais elevadas para conter esse 

elemento inercial do aumento dos preços. Dessa forma, o setor produtivo é 

duplamente penalizado, pois além da transferência de recursos para o mercado 

financeiro, a sua receita varia de acordo com as flutuações dos preços livres, enquanto 

os seus custos são formados em grande parte por preços monitorados (água, 

eletricidade, etc.). O resultado final é a transferência de renda das indústrias para o 

setor de serviços, acarretando em menores níveis de investimentos e emprego. 

Uma meta pontual caracteriza o RMI como mais rígido, pois engessa as 

decisões dos policy makers à aderência da inflação ao que foi pré-estabelecido. Por 

sua vez, quando se considera uma meta central ou intervalo de tolerância ao redor de 

um ponto central, permite-se maior flexibilidade ao regime de metas de inflação.  

É possível associar esse fato à importância dada as expectativas inflacionárias 

na política monetária. Os indicadores apontam que os agentes esperam que a inflação 

seja próxima da meta para os anos subsequentes, o que normalmente não é 

constatado na realidade (TABELA 1). 

 

TABELA 1 – EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO E INFLAÇÃO: 2000 a 2004. 

  
Expectativa de Inflação para o 

ano seguinte (%) IPCA do Ano 
seguinte (%) 

Meta de Inflação 
do ano seguinte 

(%) 

Expectativa de Inflação 
para o ano corrente (%) 

Mês Banco Central* Mercado Banco Central* Mercado 

jun/00 3,9 4,3 7,67 4 5,6 6 

jun/01 3 3,82 12,53 3,5 5,8 5,5 

jun/02 2,6 4 9,3 8,5 5,5 5,48 

jun/03 4,2 7,4 7,6 5,5 10,2 11,79 

jun/04 4,4 5,46 ND 5,1 6,4 6,77 

jun/05 3,7 5 ND 4,5 5,8 6,21 

* Projeção do Banco Central supondo constâncias dos juros então vigentes. 
FONTE: IBGE e Banco Central. 
NOTA: Elaboração FIESP (2012). 

 

Assim, é possível analisar que o mercado na verdade reflete a meta estipulada 

pelo BC nas suas expectativas invés de antecipar futuras tendências para esse 

indicador. Uma vez que esse componente é um dos principais utilizados para estipular 

a taxa de juros, uma meta com intervalo de tolerância permite maior discricionariedade 

na condução da política monetária, pois as expectativas variarão mais em relação a 

aderência da meta. 

O período para convergência da meta também afeta o grau de liberdade do 

regime. Sendo que conforme maior o prazo de avaliação, menor será a utilização dos 
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instrumentos do RMI para o cumprimento da meta, possuindo assim, efeitos menores 

no nível de emprego e produto. Portanto, prazo de médio e longo prazo permitem 

maior flexibilidade ao regime. 

E por último, uma maior flexibilização do RMI permite a utilização de outras 

políticas econômicas para controle da inflação. Dessa forma, a utilização de controles 

de crédito, capitais e/ou políticas de renda, podem ser usadas para minimizar os 

efeitos negativos que a utilização da taxa de juros de curto de prazo ocasiona na taxa 

de produto e emprego. Carlin e Soskice (2006, citado por SQUEFF et al., 2010), 

explica que o fracasso para utilização das políticas de rendas reside que o sucesso 

delas depende de acordos de preços e salários entre um grande número de agentes, 

sindicatos e empresas, em escala nacional. A implementação desses acordos seria 

viável em economias que possui um elevado grau de centralização da negociação 

salarial, como Noruega e Suécia, mas em nações com níveis baixos e médios de 

centralização seria quase impossível a adoção desse tipo de política. 

Squeff et al. (2010, p. 12) explica que países que passaram por um passado 

recente de alta inflação, optaram pela utilização de um RMI mais rígido, como o caso 

do Brasil, México, Peru, Polônia e Turquia, enquanto outros países, como África do 

Sul, Tailândia e Coréia do Sul, adotaram um regime mais flexível. Esse fato se remete 

à lógica utilizada pela Regra de Taylor, que determina que a taxa de juros deve reagir 

a variações no nível de preços. Uma maior discricionariedade permite uma maior 

liberdade do Banco Central na determinação de taxa de juros, podendo ocorrer no 

chamado viés inflacionário. Sendo assim, quanto mais rígido o RMI, reagindo de forma 

automática a variações na inflação, menor a sua discricionariedade.  

Países emergentes possuem melhores resultados ao adotar um regime de 

metas de inflação flexível. Isso se deve ao fato de que políticas de taxas de juros 

utilizadas para controle de demanda agregada com o objetivo de conter a inflação são 

menos eficientes em nações emergentes do que nas desenvolvidas. Nesses casos, 

os mecanismos de transmissão da política monetária via crédito são menos eficazes 

em países em desenvolvimento. O principal motivo é que a relação crédito ao setor 

privado em relação ao PIB é maior nas nações desenvolvida. Dessa forma, uma 

variação na taxa de juros será mais eficiente ao afetar a demanda agregada (SQUEFF 

et al., 2010). 

É importante ressaltar que em países emergentes, os gastos com consumo não 

são sensíveis ao chamado efeito riqueza, por isso alterações na taxa de juros tem um 
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baixo impacto sobre o consumo nesses canais. Portanto, a política monetária tem que 

ser mais rígida, com taxas de juros mais altas, visando o controle da demanda 

agregada (Ibid, p. 17 ). Além do mais, essas economias são mais sensíveis a choques 

externos de oferta, principalmente ao que se refere ao consumo de bens primários, 

itens importantes na determinação de inflação doméstica. Esses padrões de 

consumos associados à baixa renda ainda são vulneráveis a condições climáticas e 

fatores geopolíticos (KLAUS, 2001 citado por SQUEFF et al., 2010). 

 

 

3.2 FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO PARA PAÍSES 

EMERGENTES A PARTIR DE UMA ANÁLISE DA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

 

 Como visto na secção anterior, países emergentes são suscetíveis a situações 

em que a utilização da taxa de juros para o controle da inflação não são as mais 

recomendadas devidos aos seus históricos de volatilidade macroeconômica. Por isso, 

alguns autores PK, como Gabriel Coelho Squeff, José Luís Oreiro, Luiz Fernando de 

Paula e Rodrigo Ayres Padilha, defendem que nesses casos a melhor solução é a 

flexibilização do regime de metas inflacionárias para corrigir determinadas 

características dessas economias. 

 Portanto, os BCs dessas economias devem ser capazes de distinguir os 

choques de demandas dos de oferta, pois, apesar da política de taxa de juros ser 

eficientes para situações de inflação, o mesmo não é válido para elevações do nível 

de preços ocasionados por choques de oferta. Dessa forma, os policy makers devem 

utilizar a taxa de juros apenas para situações de excesso de demanda, que, com a 

utilização de índices de preços desconsideram os bens primários, ou seja, núcleo de 

inflação, são mais facilmente identificadas (SQUEFF et al., 2010).  

 Além do mais, os bancos centrais devem somente atuar em ocasiões de 

excesso de demanda permanente. Em situações de excesso de demanda temporária, 

o BC deverá agir através de uma política monetária passiva. Sendo assim, para 

viabilização do crescimento econômico, aumentos da taxa de juros devem ocorrer 

apenas quando o excesso de demanda não acontece associada ao um aumento da 

taxa de acumulação de capital. Quando a taxa de investimento está crescendo mais 

do que a demanda agregada global, se caracteriza um caso de excesso demanda 
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agregada. Um período maior para verificar a convergência da inflação à meta é 

desejável para atenuar os efeitos dos choques de demandas e auxilia na identificação 

com maior clareza das situações temporárias.  

 Já é sabido e aceito pelo mundo acadêmico da economia que a inflação age 

como “lubrificante” em mercados de trabalhos que possuem baixa rigidez nominal dos 

salários, ou seja, uma elevação do nível de preços nesses mercados permite que a 

economia saia de sua situação de inercia e passe para um cenário de crescimento 

econômico. Isso se deve ao fato que o aumento dos preços facilita o reajuste dos 

preços relativos e salários dos reais, sem que os nominais sejam afetados, em setores 

com desempregos. Portanto, é desejável que uma economia possua uma baixa taxa 

de inflação para que expanda o seu nível de produção.   

 Dessa forma, cada economia possui uma taxa mínima de inflação abaixo da 

qual o crescimento é reduzido. Obviamente essa taxa varia de economia para 

economia, conforme suas características. Entretanto, Padilha (2007) chegou à 

conclusão que países emergentes possuem essa taxa em um nível superior à dos 

desenvolvidos. A sua conclusão para esse fato foi que o maior nível de crescimento 

em economias desenvolvidas gera uma maior pressão nos preços dos bens non-

tradables em relação àquela observada nos países emergentes. 

 Novamente é possível utilizar o Brasil e o seu arranjo institucional para analisar 

a influência da taxa de cambio. Os produtos tradables compõem aproximadamente 

60% do IPCA, tornado assim o índice vulnerável a variações do real com outras 

moedas. Em seu estudo, a FIESP mostra que entre o final do ano de 2002 até 2005, 

a valorização do real em relação ao dólar foi de 37%, ajudando assim a na redução 

esperada registrada pelo IPCA no período (TABELA 2).  

 

TABELA 2 – INFLAÇÃO E TAXA DE CAMBIO: 1999 A 2006 

Ano IPCA 
Variação 
Cambial 

Câmbio - Fim 
do Período 

1999 8,90% 48,00% 1,79 

2000 6,00% 9,30% 1,96 

2001 7,70% 18,70% 2,32 

2002 12,50% 52,33% 3,53 

2003 9,30% -18,20% 2,89 

2004 7,60% -8,10% 0,65 

2005* 5,50% -7,70% 2,45 

2006* 5,00% -6,10% 2,60 

* Valores esperados (Relatório de Mercado, 19/09/2005) 
FONTE: IBGE e Banco Central. 
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NOTA: Elaboração FIESP (2012) 
 

 Para as economias emergentes e as desenvolvidas possuírem as mesmas 

taxas de inflação, é necessário que o último grupo de países possua uma maior 

elevação de preços nos bens comerciáveis, de forma que haja um equilíbrio entre os 

preços relativos. Portanto, a solução para esse problema está em como a política 

monetária dos países em desenvolvimento regula a taxa de câmbio. É necessário que 

a taxa nominal do câmbio esteja valorizada, o que causa efeitos devastadores no nível 

de investimento e no crescimento.  

 A utilização da taxa de juros para controle do mercado de câmbio causa alta 

volatilidade da taxa de câmbio real e nominal, pois afetam a conta de capital da 

economia em questão. Logo, para Squeff et al. (2010), as autoridades econômicas 

devem utilizar de seus instrumentos para controlar as variações do câmbio e controlar 

o seu comportamento de longo prazo. Uma das soluções apontada pelo autor é a 

intervenção direta no mercado cambial, o que requer altas reservas de moeda por 

parte do Banco Central. O grande problema dessa estratégia está no fato que o 

aumento das reservas de câmbio é estritamente ligado a elevação da taxa de juros, 

expandindo a linha de crédito bancária, causando uma pressão inflacionária. No 

entanto, o BC poderia usar o seu instrumento de open market para aumentar ou 

diminuir a reserva de moeda conforme a sua necessidade. Esse tipo de procedimento 

é conhecido como intervenção esterilizada. 

Para finalizar, é importante ressaltar a conclusão feita por Oreiro (2011) para 

explicar o motivo pelo qual a taxa de juros brasileira é tão alta. Após analisar a relação 

entre a taxa Selic e outras variáveis, como: taxa de câmbio, IPCA, expectativas de 

inflação e o nível de utilização da capacidade instalada, concluiu que a taxa de juros 

brasileira está operando de forma ineficaz, pois durante o período de 2001 e 2008, a 

sua variação não correspondeu a uma alteração significante da taxa de inflação. 

Dessa forma, é possível avaliar que outros fatores estão afetando a Selic, por 

exemplo: o fato de ela ser usada para remunerar as Letras Financeiras do Tesouro, 

que são ofertadas para financiar a rolagem da dívida externa, prova que é possível 

que a taxa de juros brasileira esteja sendo mantida em patamares elevados para atrair 

investidores e consequentemente pagar os juros da dívida externa do país. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O RMI teve seu mérito ao incorporar novas ideias que estavam surgindo no 

cenário acadêmico, através do novo consenso macroeconômico, nas políticas 

monetárias dos países. Dessa forma, os Banco Centrais buscaram focar na 

estabilidade de preços, acreditando na premissa da neutralidade da moeda, para 

garantir um crescimento sustentável para suas economias. Além disso, a 

transparência proposta por esse regime permite diminuir o nível de incerteza para os 

investidores, facilitando assim as suas tomadas de decisões. Essa premissa é 

fundamental para o sucesso do RMI, pois é necessário que o BC possua uma alta 

credibilidade com o mercado para que as expectativas estejam alinhadas com os 

objetivos das autoridades monetárias. 

Apesar disso, há uma clara distinção entre o mecanismo de controle utilizado 

pelo RMI e a lógica das políticas econômicas pós-keynesiana. Enquanto o Banco 

Central, operando sob o RMI, procura conter a inflação desestimulando a demanda 

agregada, via diminuição do nível de crescimento econômico e elevação da taxa de 

desemprego, as políticas econômicas defendidas pelos economistas PKs procuram 

controlar o nível de preços sem que se crie um ambiente econômico desanimador 

para o investimento em capital fixo. 

Portanto, sob uma ótica pós-keynesiana, a utilização excessiva da taxa de juros 

terá efeitos nos níveis de produto, emprego e investimento. Dessa forma, os Banco 

Centrais têm uma difícil missão, pois precisam controlar o nível de preços e ao mesmo 

tempo promover o crescimento econômico, tendo que operar considerando essas 

duas variáveis e tomando suas decisões cuidadosamente de forma que nenhuma seja 

deixada de lado em detrimento da outra.  

Sendo assim, é necessário avaliar todos os quesitos que são levados em 

consideração na formalização do arranjo institucional do RMI. Principalmente em 

economias emergentes, que normalmente são mais suscetíveis a choque externos e 

de oferta, flexibilizando o regime de forma que o uso da taxa de juros seja feito de 

forma mais eficiente, ou seja, afetando menos as variáveis reais. Por isso, é 

necessário mudar o modelo ortodoxo de operacionalização do RMI, com a utilização 

de índices de preços que excluíssem os choques de oferta, a fixação de períodos mais 

longos e de um intervalo de tolerância maior em relação ao ponto central da meta. 
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Além disso, é necessário que os formuladores de políticas públicas utilizem medidas 

complementares para atingir os seus objetivos e não fiquem agindo da mesma 

maneira e com o mesmo instrumento. Principalmente quando se trata de assuntos 

voltados ao câmbio, pois há políticas que são mais bem-sucedidas do que o uso da 

taxa de juros para controle da inflação. 
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