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RESUMO 

 

A teoria de independência do banco central surge nos anos 1990 como uma alternativa a 

forma de condução da política monetária que reduziria a participação do Estado na economia. 

Os estudos empíricos iniciais revelaram uma relação inversa entre o grau de independência do 

banco central e o nível de preço, o que corroborou com os argumentos teóricos desenvolvidos 

pelos representantes que sustentavam a teoria. No entanto, levantamentos posteriores geraram 

dúvidas e questionamentos em relação à teoria de independência do banco central, 

desencadeando inclusive diversas reinterpretações da teoria. A presente pesquisa busca, ao 

longo das quatro seções aqui apresentadas, consolidar os principais argumentos os quais a 

teoria está embasada e pontuar as eventuais críticas aos modelos. Será analisado mais 

especificamente de que forma se insere a independência do banco central no caso brasileiro, 

com o Banco Central do Brasil. Os resultados apresentados pela pesquisa ressaltam o 

conteúdo ideológico que envolve o debate em torno da independência do banco central e 

pontua que, embora os modelos sejam desenvolvidos o mais próximo da realidade possível, 

não há uma receita para a condução da política monetária. 

 

Palavras-chave: política monetária, independência do banco central, Banco Central do Brasil 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The central bank independence theory emerged in the 1990s as an alternative to conducting 

monetary policy in a way that would reduce the government participation in the economy. 

Initial empirical studies have shown an inverse relation between the degree of central bank 

independence and the price level, which corroborated with the theoretical arguments by 

representatives who supported the theory. However, subsequent surveys have generated 

doubts and questions regarding central bank independence theory, including several 

reinterpretations of the theory. Along the four sections presented here, this research seeks 

consolidate the main arguments which the theory is grounded and score any criticism of the 

models. More specifically will analyze how it operates the independence of the central bank 

in Brazil, with the Central Bank of Brazil. The results presented by the survey highlight the 

ideological content that engages the debate around the independence of the central bank and 

points out that although the models are developed as close to reality as possible, there is no 

recipe for the conduct of monetary policy. 

 

Keywords: monetary policy, central bank independence, Central Bank of Brazil 
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INTRODUÇÃO 

 

A história econômica brasileira tem como característica a instabilidade de preços 

vivida ao longo de diversas décadas. Desde o final da II Guerra Mundial, em 1945, os 

governos dedicaram esforços para alcançar a estabilidade e reduzir o nível de inflação na 

economia brasileira. Diversos planos econômicos para esse fim foram implantados ao longo 

das décadas, mas sem que se obtivesse sucesso: entre 1970 e 1992, o país experimentou 11 

planos de estabilização diferentes. Entre eles, destaca-se o Plano Cruzado em 1986, o Plano 

Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989, o Plano Collor em 1990. 

Esse cenário muda em 1994, no governo de Itamar Franco, quando Fernando Henrique 

Cardoso era Ministro da Fazenda, com o Plano Real. Em linhas gerais, o plano foi realizado 

em três etapas: a primeira etapa constituía no período de equilíbrio das contas públicas, com 

redução das despesas e aumento da receita, uma vez que um dos componentes da inflação foi 

identificado como sendo de demanda, causada por excesso de gastos do governo. A segunda, 

por sua vez, previa a criação da URV (Unidade Real de Valor), uma unidade de conta que 

funcionaria como indexador da economia. Todos os contratos seriam ajustados na mesma data 

e por um único indexador. Promover tal desindexação da economia era necessário para pôr 

fim ao componente inercial da inflação. Na terceira etapa, quando todos os preços relativos da 

economia estivessem alinhados, a URV serviria de parâmetro para o valor do Real, a moeda 

que passou a circular na economia brasileira, com a paridade de US$1,00/R$1,00 no início. O 

plano foi apoiado por medidas como privatizações, equilíbrio fiscal, intensificação da abertura 

econômica e por uma política monetária bastante restritiva, fundamental para a contenção da 

demanda e para a atração de capitais externos, visando manter o Real valorizado. 

No entanto, a partir de alguns elementos conjunturais, como as três crises enfrentadas: 

Crise do México (1995), Crise Asiática (1997) e Crise da Rússia (1998), o país passa a ter 

dificuldades para manter a âncora cambial, uma vez que a confiança do investidor estava 

abalada, favorecendo a fuga de capitais. A consequência é que, em 1999, o Brasil enfrenta 

uma aguda crise cambial, obrigando o governo a permitir que a taxa de câmbio passasse a ser 

flutuante, fazendo com que as expectativas de inflação se desancorassem. É a partir da 

crescente necessidade de uma nova âncora para a economia brasileira que se insere o Regime 

de Metas para Inflação no país. Não há dúvidas que o regime monetário posto conseguiu 

manter a inflação em patamares de um dígito na grande maioria dos anos a partir de então, 

mas é preciso considerar também os custos desta estabilidade.  
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O Regime de Metas para Inflação é uma forma de condução da política monetária 

criada sob o arcabouço da teoria ortodoxa, em que o Banco Central e as demais autoridades 

monetárias expressam publicamente o seu compromisso com a estabilidade de preços. Em 

outras palavras, a manutenção de níveis baixos de inflação é o objetivo das ações tomadas. 

Um país que adota o Regime de Metas para Inflação, o Banco Central passa a ter na política 

monetária o principal instrumento de política macroeconômica para a contenção do aumento 

de preços, fazendo uso intenso desse instrumento para alcançar seu objetivo de estabilização. 

A estrutura do Regime de Metas para Inflação prevê a divulgação periódica da meta a 

ser alcançada, bem como o período de tempo necessário para que a economia responda às 

ações implantadas. Desse modo, busca-se melhorar a comunicação entre o mercado em geral 

e os policy makers, promovendo a disciplina, responsabilidade, transparência e flexibilidade 

da política monetária. A estabilidade de preços é conseguida, portanto, a partir de três 

pressupostos: a) credibilidade, pois a estrutura do regime de metas deve sinalizar confiança 

para o mercado; b) flexibilidade, uma vez que se devem permitir à política monetária ações 

que evitem choques não antecipados; e c) legitimidade, pois a operacionalização do sistema 

deve contar com respaldo do governo eleito. 

A credibilidade e a função de sinalizar as medidas a serem tomadas são 

responsabilidades que recaem sobre o Banco Central, uma vez que a transparência na 

condução da política monetária é fundamental para alcançar o perfeito funcionamento do 

Regime de Metas para Inflação. É, portanto, a partir deste objetivo, que se inserem as 

discussões em relação ao modo operacional do Regime de Metas, principalmente em relação à 

independência do Banco Central.  

O termo independência vem sendo relacionado na literatura à capacidade do Banco 

Central em não ceder diante de pressões políticas para monetizar os possíveis déficits 

orçamentários dos governos e em não se submeter às demandas do calendário político. Em 

outras palavras, é necessário que haja independência institucional do Banco Central em 

relação aos poderes Executivo e Legislativo. As implicações da existência de um Banco 

Central independente, bem como suas vantagens e desvantagens, custos e benefícios, são os 

temas da presente pesquisa. 

Para este fim, a pesquisa está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, com o 

objetivo de diferenciar as perspectivas teóricas ortodoxas e heterodoxas, serão apresentadas as 

principais ideias das escolas de pensamento econômico, principalmente em relação à política 

monetária e à função da moeda em uma economia. Tendo em vista que não há uma receita 
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para a condução da política monetária, o texto procura ressaltar a base sobre a qual cada 

pensamento é construído, buscando facilitar o entendimento de suas conclusões. 

O segundo capítulo busca entender o processo de surgimento dos bancos centrais, 

desde sua origem, na Europa entre os séculos XVII e XVIII, até a atual discussão sobre sua 

independência. Isto posto, o capítulo será subdivido em três seções: nas duas primeiras serão 

apresentadas as funções que os bancos centrais exerceram ao longo dos séculos, sua crescente 

responsabilidade em relação à política monetária e outros aspectos políticos que compõem 

elementos importantes na análise do tema desta pesquisa. A última seção deste capítulo faz 

referência à criação do Banco Central do Brasil (Bacen) e sua atual configuração. 

O terceiro capítulo trata dos principais elementos operacionais de um Regime de 

Metas para Inflação e ressalta o importante papel que um banco central independente exerce 

neste modo de condução de política monetária. Dentre os tópicos abordados, está exposto 

todo o arcabouço teórico ortodoxo de um Regime de Metas para a Inflação e de um banco 

central independente, bem como os argumentos sobre os quais se apoiam os defensores desta 

forma de operacionalização da política monetária. 

A primeira seção do último capítulo desta pesquisa aborda as evidências empíricas de 

bancos centrais independentes, as metodologias utilizadas para calcular os índices de 

independência dos bancos centrais e porque tais metodologias são alvos de questionamento. 

Em seguida, apresentam-se os pontos passíveis de crítica da perspectiva teórica fundamentada 

pelo arcabouço heterodoxo. A terceira seção aborda os estudos empíricos referentes ao grau 

de independência do Banco Central do Brasil, se esta dinâmica é favorável à condição de um 

país emergente e o que seria considerado o ideal para os autores críticos. 

Por último, vale ressaltar que o objetivo dessa pesquisa não é uma análise quantitativa 

da independência do banco central, principalmente para o caso brasileiro. O estudo consiste 

no levantamento teórico e na observação dos dados a partir do exame crítico da literatura 

pertinente. Por isso, nas considerações finais, além de apresentar nossa perspectiva sobre o 

assunto, serão sugeridos alguns estudos futuros em relação ao tema, visando o 

aprofundamento dessa complexa problemática. 
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1. A TEORIA ECONÔMICA E O PAPEL DO BANCO CENTRAL 

 

As escolas de pensamento econômico, ao longo da história, fizeram um grande esforço 

visando entender o capitalismo em cada época.  

Desde as ideias anteriores a Adam Smith, considerado o primeiro pensador a formular 

um modelo condizente com a então realidade do século XVIII, até as ideias contemporâneas 

da escola pós-keynesiana, as teorias econômicas oferecem a base para as discussões, a partir 

dos diferentes pressupostos adotados e da forma de analisar as variáveis econômicas.  

Portanto, é necessário um arcabouço teórico que examine as ideias refletidas em cada 

escola para ressaltar os principais elementos da análise do papel de um Banco Central e da 

teoria da Independência relacionada aos bancos centrais. 

No presente capítulo serão expostas as escolas de pensamento econômico posteriores à 

escola keynesiana, datada dos anos 1930, a partir da Grande Depressão.  

 

1.1.  A Teoria Geral de John Maynard Keynes 

O contexto histórico em que a Teoria Keynesiana se enquadra deve ser considerado 

como um elemento crucial para suas conclusões. A Crise de 1929 e a Grande Depressão que 

se seguiu nos anos 1930 afetaram as grandes economias capitalistas. Começou-se a questionar 

se o capitalismo era de fato um sistema autorregulado pelo próprio mercado, baseado nos 

princípios da Lei de Say e que se ajustava automaticamente ao equilíbrio e pleno emprego.  

A escola de pensamento anterior, a Escola Clássica, dava ênfase ao automatismo de 

mercado e não possuía instrumentos que fossem capazes de remediar ou explicar a crise 

instalada, pois a partir de sua base teórica não haveria possibilidade da existência de 

desequilíbrios se o mercado atuar livremente.  

O modelo básico sugerido por Keynes na obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda (1936) assume que os níveis de emprego e produto são determinados pela demanda 

efetiva. Por sua vez, a demanda efetiva é definida por Keynes (1936) como o “ponto de 

intersecção entre a função de demanda agregada e a função de oferta agregada; 

efetivamente, é neste ponto que as expectativas de lucro dos empresários são maximizadas” 
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(KEYNES, 2012, p.22). Portanto, a obra busca examinar os diversos fatores dos quais ambas 

as funções dependem.  

A coincidência entre o ponto de demanda efetiva e o nível de pleno emprego 

representa um equilíbrio visto como uma exceção, uma possibilidade. Para Keynes, a situação 

normal de uma economia, no curto prazo, é de insuficiência de demanda efetiva, o que faz 

com que esta fique em um ponto abaixo do pleno emprego dos fatores de produção, ou seja, 

existe ociosidade de máquinas e trabalhadores. Todavia, pode ocorrer que os agentes 

encontrem o ponto de demanda efetiva e que este não represente necessariamente o ponto de 

pleno emprego. Neste caso, uma vez que os empresários já tiveram seus lucros maximizados, 

não há incentivos para aumentar a oferta de trabalho. É por isso, então, que existe desemprego 

involuntário. 

A minha definição é a seguinte: “Há desempregados involuntários quando, na 

eventualidade de uma ligeira elevação dos preços dos bens salariais relativamente 

aos salários nominais, tanto a oferta agregada de mão de obra disposta a trabalhar 

pelo salário nominal corrente como a demanda agregada da mesma ao dito salário 

sejam superiores ao volume de emprego existente. (KEYNES, 2012, p.13) 

A perspectiva keynesiana sobre o emprego é uma contraposição forte em relação à 

teoria clássica, que considerava que em uma economia só existiam dois tipos de desemprego: 

o desemprego friccional, ocorrido a partir de uma desproporção temporária dos recursos 

especializados e o desemprego voluntário, resultante do trade-off entre lazer e renda. Na 

teoria keynesiana, o volume de trabalho que será demandado depende primordialmente da 

decisão dos empresários de contratarem. Deste modo, a análise para a tomada de decisão 

inclui, entre outros fatores, os custos de sua produção – relacionados os salários nominais 

pagos e investimentos – e a expectativa de ganhos no futuro, relacionada ao consumo. Nesse 

sentido, há uma circularidade em que parte dos custos do empresário representa a renda do 

trabalhador e, consequentemente, a parte da renda do trabalhador gasta em consumo 

representa o lucro do empresário. 

A propensão ao consumo e o nível do novo investimento determinam, 

conjuntamente, o nível de emprego, e o volume de emprego está univocamente 

relacionado com um dado nível de salários reais, não o inverso. Se a propensão ao 

consumo e o montante dos novos investimentos derem origem a uma insuficiência 

de demanda efetiva, o nível real de emprego será inferior à oferta de mão de obra 

potencialmente disponível ao salário real existente, e o salário real de equilíbrio será 

superior à desutilidade marginal do nível de emprego de equilíbrio (KEYNES, 2012, 

p. 26) 
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Portanto, a dinâmica econômica na obra de Keynes é vista a partir da demanda 

agregada e seu efeito sobre a renda depende das variáveis consumo e investimento, ambas 

detalhadas nos parágrafos que seguem.  

A questão central que envolve o consumo está no fato deste não aumentar na mesma 

proporção que um eventual aumento da renda real. Isso ocorre porque os agentes poupam a 

parte da renda que não é consumida. Por outro lado, quando há redução na renda, a queda no 

consumo também não acontece na mesma proporção, pois os agentes utilizam as reservas 

financeiras acumuladas. 

Portanto, é chamado Propensão ao Consumo a parte da renda utilizada para o 

consumo corrente e, analogamente, Propensão a Poupar a parte da renda não gasta. Em 

outras palavras significa dizer que há uma parte de produtos disponíveis no mercado que não 

serão consumidos. A propensão ao consumo é mais função da renda do que dos hábitos da 

comunidade. O montante dispendido com o consumo depende de fatores objetivos e 

subjetivos, conforme destacados na Teoria Geral. Dentre os fatores objetivos destacam-se:  

a) A variação na unidade de salário em termos reais, uma vez que o aumento do consumo só 

irá ocorrer se o aumento do salário nominal for maior que o aumento de preços;  

b) A variação da diferença entre rendimento e rendimento líquido, já que os indivíduos 

levam em conta o segundo ao decidir sua escala de consumo. 

c) As variações imprevistas dos valores do capital, que afetam primordialmente o consumo 

dos empresários a partir do efeito riqueza, ou seja, o consumo aumenta à medida em que 

seu patrimônio se valoriza. 

d) As variações na taxa de desconto intertemporal, ou seja, da relação de troca entre os bens 

presentes e os bens futuros. A taxa aqui definida por Keynes não é exatamente a taxa de 

juros, já que levaria em conta também as variações futuras do poder aquisitivo do 

dinheiro. No entanto, a taxa de juros é utilizada como aproximação. Deste modo, não é 

razoável assumir que variações na taxa de juros exerçam influências diretas sobre os 

gastos no curto prazo, embora no longo prazo é provável que haja mudanças nos hábitos. 

“ [No curto prazo] Não serão muitas as pessoas que alteram seu modo de vida porque a 

taxa de juros baixou de 5% para 4%, se o seu rendimento agregado não se alterar” 

(Keynes, 2012, p.84-85). 

e) As variações na política orçamentária, cujos impostos são decisivos ao afetar a renda 

disponível. Portanto, um aumento nos impostos reduz a renda disponível, que afeta 

negativamente o consumo. Por outro lado, as eventuais modificações na política 
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orçamentária podem ser mais influentes nas expectativas do que mudanças na taxa de 

juros. “Se a política fiscal for utilizada como um instrumento deliberado para promover 

uma maior igualdade na distribuição dos rendimentos, o seu efeito sobre o aumento da 

propensão ao consumo será naturalmente, ainda maior”. (Keynes, 2012, p. 86)  

f) Variações nas expectativas entre rendimentos presentes e rendimentos futuros.  

Os fatores subjetivos se concentram nos motivos em que os indivíduos se abstém do 

consumo, sendo eles precaução, previdência, cálculo, melhoria independência, iniciativa, 

orgulho e avareza
1
. Para as empresas são tomadas quatro motivações, relativas à garantia dos 

recursos para realizar novos investimentos, garantia recursos líquidos para enfrentar 

emergências, assegurar um aumento gradual de rendimento e prudência financeira, ao 

construir uma reserva que exceda o custo de uso e o custo suplementar. 

Keynes deduz que se a propensão marginal do consumo estiver próxima da unidade, 

pequenas variações de investimentos são suficientes para causar grandes variações no 

emprego. Deste modo, um pequeno aumento no nível de investimentos é capaz de conduzir a 

economia ao pleno emprego. Mas, se por outro lado, a propensão marginal ao consumo não 

for muito superior a zero, os efeitos no nível de emprego como consequência de um aumento 

nos investimentos serão reduzidos, o que traz mais dificuldade em conduzir esta economia ao 

pleno emprego. 

O consumo, juntamente com o investimento, gera um efeito multiplicador da renda, 

definido por Keynes da seguinte maneira:  

Um incremento de investimento medido em unidades de salário só pode ocorrer se o 

público estiver disposto a aumentar a sua poupança medida nas mesmas unidades. 

Habitualmente, o público só fará isso se o seu rendimento agregado medido em 

unidades de salário aumentar. Desse modo, o seu esforço para consumir uma parte 

do rendimento suplementar estimulará a produção até que o novo nível (e a 

repartição) dos rendimentos proporcione uma margem de poupança suficiente para 

corresponder ao maior investimento. O multiplicador diz em que proporção terá de 

aumentar o emprego para provocar um acréscimo no rendimento real suficiente para 

                                                           
1
 Keynes descreve os oito motivos da seguinte maneira: “a) construir uma reserva para a contingências 

imprevistas; b) precaver uma relação futura antecipada entre o rendimento e as necessidades do indivíduo ou da 

sua família, diferente da existente no momento, como, por exemplo, no que diz respeito à velhice, à educação 

dos filhos ou ao sustento das pessoas dependentes; c) usufruir do juro e da apreciação, isso porque se prefere um 

consumo real maior em data futura a um consumo imediato mais reduzido; d) desfrutar de um gasto 

gradualmente crescente, satisfazendo, assim, um instinto normal que leva a aspirar um nível de vida que vá 

melhorando, de preferência ao contrário, ainda que a capacidade de satisfação tenda a diminuir.; e) desfrutar de 

uma sensação de independência ou do poder de fazer as coisas, mesmo sem uma ideia clara ou uma intenção 

precisa de ação específica; f) garantir uma masse de manoeruvre para realizar projetos especulativos ou 

econômicos; g) legar uma fortuna; e h) satisfazer a pura avareza, isto é, uma inibição não razoável, mas 

persistente, de realizar qualquer ato de despesa como tal.” (Keynes, 2012, p. 98). 
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induzir o público a realizar uma poupança adicional, e é função das suas propensões 

psicológicas. (KEYNES, 2012, p.106) 

Conforme exposto, dado que o consumo cresce em um percentual menor do que a 

renda, para que haja aumento do nível de emprego numa economia é necessário um acréscimo 

nos investimentos. O conceito de investimento adotado por Keynes (1936) remete ao aumento 

de estoque de capital com o objetivo de gerar renda no futuro. A decisão do empresário de 

investir está baseada na Eficiência Marginal do Capital, em que o capital aplicado é analisado 

a partir da capacidade de se valorizar, ou seja, é um conceito bastante próximo da taxa de 

desconto. Em outras palavras, a decisão de investimento leva em conta a expectativa de 

valorização futura do patrimônio do empresário.  

Poupança e investimento são variáveis relacionadas e equivalentes, embora possuam 

determinações distintas. Há um caráter bilateral entre ambos, em que a decisão de investir do 

empresário gera uma poupança equivalente, conforme explicitado por Keynes (1936): 

Por conseguinte, embora o montante da poupança seja o resultado do 

comportamento coletivo dos consumidores individuais, e o montante do 

investimento o resultado do comportamento coletivo dos empresários, estes dois 

montantes são, necessariamente, iguais, visto que qualquer deles é igual ao 

excedente do rendimento sobre o consumo. (Keynes, 2012, p.55) 

Enquanto uma economia aumenta seus níveis de investimento podem ocorrer dois 

movimentos. O primeiro está relacionado à redução da Eficiência Marginal do Capital, 

causada pelo aumento do estoque de capital. Quando a Eficiência Marginal do Capital se 

reduz aos níveis da taxa de juros, torna-se indiferente a valorização do patrimônio do 

empresário em termos de investimento e em termos financeiros. O segundo movimento diz 

respeito a um eventual aumento no preço do bem de capital em relação ao rendimento, que 

reduz a expectativa de lucro do empresário.  

Em suma, a questão toda está em conseguir que estes novos investimentos excedam os 

níveis de poupança, na medida necessária para suprir a diferença entre renda e consumo. É 

preciso, portanto, que a Eficiência Marginal do Capital, interpretada como o retorno do capital 

investido, seja maior do que a taxa de juros. Se o nível de emprego ofertado é resultado da 

decisão dos empresários, esta por sua vez é bastante influenciada pelas expectativas, já que a 

decisão de investir e as incertezas envolvidas também são analisadas pelo empresário no 

longo prazo. Há dois fatores que afetam as expectativas de longo prazo: o primeiro leva em 

conta o estoque de capital existente e a demanda corrente, classificados como elementos de 

curto prazo que afetam as decisões de longo prazo; o segundo leva em conta fatores 

exclusivamente de longo prazo, impossíveis de serem previstos, como as preferências, a 
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demanda e os níveis de salário futuros. Segundo a teoria keynesiana, a aposta no futuro não é 

racional. Ela é, por natureza, incerta e envolve riscos. 

Nesse sentido, a evolução do capitalismo gerou uma complexidade. Se anteriormente, 

para investir em uma empresa, era necessário alocar o capital no processo produtivo e esperar 

o tempo de maturação dos investimentos para o retorno. Significava, portanto, abrir mão da 

liquidez. Agora, com a evolução do crédito e do mercado de títulos (ações, debêntures, entre 

outros), esse investimento foi facilitado de tal modo que, ao mesmo tempo em que provê 

liquidez para o sistema, aumenta potencialmente sua instabilidade. O que faz atenuar tamanha 

instabilidade são os contratos que devem ser respeitados, os investimentos públicos que 

garantem demanda agregada e a administração da taxa de juros como forma de organizar o 

mercado especulativo. 

A abordagem keynesiana define a taxa de juros como a recompensa de abrir mão da 

liquidez por um prazo determinado, ou seja, abrir mão da riqueza em forma monetária e 

aplicá-la na forma de outros ativos, como por exemplo, ativos financeiros.  

É o “preço” que estabelece o equilíbrio entre o desejo de manter a riqueza na forma 

líquida e a quantidade de moeda disponível – o que implica que, se a taxa de juros 

fosse menor, isto é, se a recompensa pela liquidez se reduzisse, o montante de 

moeda que o público desejaria conservar excederia a oferta disponível e que, se a 

taxa de juro se elevasse, haveria um excedente de moeda que ninguém estaria 

disposto a deter. (KEYNES, 2012, p.150) 

É importante delimitar aqui a diferença entre conceitos de taxas de juros entre a teoria 

keynesiana e a clássica. Para os primeiros, a taxa de juros é vista como o preço que guia a 

escolha de manutenção de riqueza do agente econômico entre forma líquida ou ilíquida 

(sendo, em cenários de incertezas, preferida a forma líquida, demonstrada a partir da teoria da 

preferência pela liquidez), enquanto que, para os clássicos, a taxa de juros é vista como a 

escolha entre consumo presente e consumo futuro.  

Na teoria keynesiana não existe taxa natural de juros como na teoria clássica, uma vez 

que ela não é determinada pela oferta e demanda de moeda, ela é determinada pela 

preferência pela liquidez. A preferência pela liquidez é uma quantidade fixa de moeda que o 

público vai deter quando a taxa de juros é dada.  

Na Teoria Geral, Keynes formula três principais motivos para se demandar moeda. O 

primeiro deles, motivo de transação, está relacionado às transações de mercado, sendo a 

moeda visto como o ativo que viabiliza as trocas. Seguido pelo motivo de precaução, em que 

se assume que os agentes podem reter uma quantidade de moeda para eventuais ocasiões 
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inesperadas, já que a moeda é um ativo seguro que carrega valor ao longo do tempo. E, por 

último, o motivo de especulação, relacionado à incerteza do comportamento da taxa de juros 

no futuro, como resultado de mudanças no próprio mercado.  

Contudo o problema está na motivação especulativa, uma vez que as demais 

motivações são bastante afetadas por variações no nível de renda e pouco por variações na 

taxa de juros. A demanda de moeda por especulação é dada, portanto, a partir de efeitos das 

alterações da taxa de juros. Há uma curva que relaciona a demanda por especulação com as 

alterações na taxa de juros, refletidas nas variações de preços dos títulos. Esse mecanismo 

permite, por exemplo, a realização das operações de mercado aberto (open market).  

O sistema bancário está sempre em condições de comprar (ou vender) títulos e 

obrigações em troca de moeda, propondo um preço modestamente superior (ou 

inferior) ao do mercado. Por outro lado, quanto maior for a quantidade de recursos 

líquidos que os bancos desejam criar (ou cancelar) pela compra (ou venda) de 

obrigações e dívidas, maior deverá ser a alta (ou baixa) da taxa de juro. (KEYNES, 

2012, p.179) 

Cabe distinguir ainda os dois fatores: o primeiro diz respeito às variações na oferta de 

moeda para satisfazer a motivação especulativa (sem que se altere a função de liquidez) e, o 

segundo, são as variações na oferta de moeda que ocorrem a partir de mudança de 

expectativas, que afetam a função de liquidez. As operações de mercado aberto, segundo 

Keynes (1936), interferem na taxa de juros sob ambas as vias, seja alterando o volume de 

moeda destinada à especulação, seja criando novas expectativas em relação às políticas 

futuras do bando central e do governo. 

A partir daí, tem-se na economia monetária teorizada por Keynes que não é possível 

definir uma posição de equilíbrio de curto ou de longo prazo sem considerar o comportamento 

da moeda e da política monetária. Nestas condições a moeda não é apenas um “véu” nas 

transações de mercadoria, conforme a teoria clássica, com função apenas de meio de troca, ela 

é também reserva de valor, por manter a riqueza ao longo do tempo. A moeda é vista, 

portanto, como uma forma de acumulação de riqueza alternativa à acumulação de bens 

capital, sendo preferida pelos agentes econômicos em situações de incertezas. 

Contudo, se estivermos tentados a afirmar que a moeda é a bebida que estimula a 

atividade do sistema, não nos esqueçamos que, enquanto se bebe e não bebe, podem 

surgir muitos percalços no caminho. Embora seja esperado que, ceteris paribus, um 

aumento da quantidade de moeda reduza a taxa de juros, tal não ocorrerá se a 

preferência do público pela liquidez subir mais do que a quantidade de moeda. 

Embora se possa esperar que, ceteris paribus, uma baixa da taxa de juros estimule o 

investimento, tal não ocorrerá se a escala de eficiência marginal do capital descer 

mais rapidamente que a taxa de juro. E, embora se possa esperar que, ceteris 
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paribus, um aumento do fluxo de investimento faça aumentar o emprego, tal não 

ocorrerá se a propensão ao consumo estiver em queda. (KEYNES, 2012, p. 155) 

A forma de encarar a moeda da teoria keynesiana estabelece um papel fundamental 

para a política monetária no fomento de uma economia. É preferível que se implementem 

políticas monetárias de baixa taxa de juros, uma vez que esta será comparada à Eficiência 

Marginal do Capital na tomada de decisão de investimento do empresário. Quando as taxas de 

juros dos títulos públicos forem superiores à eficiência marginal do capital, os empresários 

optariam pela aplicação em carteira em detrimento aos investimentos produtivos. 

No entanto, Keynes demonstra que em situações nas quais o nível de incerteza é 

elevado a política monetária de baixo juros não é suficiente para recuperar a atividade 

econômica. Nesse cenário de “Armadilha da Liquidez”, os agentes acreditam que a demanda 

por títulos públicos acarretará uma perda e, por isso, preferem manter sua riqueza na forma 

líquida (moeda). A expansão monetária e a alteração na taxa de juros não surtem o efeito 

esperado, pois os agentes demandam moeda por precaução. 

São nessas circunstâncias que os gastos do governo, os impostos e as contas externas 

se tornam relevantes, pois as políticas fiscal e cambial podem se revelar recursos bastante 

eficazes quando se pretende aumentar o nível de emprego e renda. 

Em relação ao nível de preços de uma economia, Keynes (1936) assume em sua 

Teoria Geral que esse nível depende da remuneração dos fatores de produção, que variam 

conforme os salários, e da escala global de produção, ou seja, do volume de emprego. 

Portanto, as variações da quantidade de moeda sobre os preços são resultantes da variação da 

quantidade de moeda sobre salários e empregos.  

São enumerados cinco efeitos de um aumento da quantidade de moeda (e 

consequentemente o aumento da demanda efetiva) que acarretariam um processo 

inflacionário: 

a)  O primeiro deles destaca os efeitos sobre a demanda efetiva, uma vez que o 

aumento de moeda inicial alteraria os níveis da taxa de juros. Pelo lado do 

consumo, a consequência é uma alteração nos padrões de preferência pela liquidez, 

enquanto que pelo lado do Investimento, ocorreriam alterações na eficiência 

marginal do capital, que responderia conforme as alterações nas expectativas. Para 

as análises de ambas as variáveis, Keynes conclui que não há motivos para assumir 

que a velocidade de circulação da moeda seja constante nesse caso. 
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b) O segundo efeito ocorre porque os recursos disponíveis não são homogêneos. O 

que Keynes procura explicitar neste ponto é que o aumento dos preços ocorre 

independente do aumento dos salários. Os rendimentos crescentes ou rendimentos 

decrescentes ocorrem se um trabalhador é remunerado de acordo com sua 

produtividade. Se o forem, os custos são constantes quando há aumento no 

emprego. No entanto, ao aumentar a produção, aumenta-se também a utilização de 

máquinas e equipamentos, o que compreende em custos primários.  

c) Em seguida, o aumento da quantidade de moeda acarreta estrangulamentos em 

setores distintos da economia. Quando há aumento da demanda agregada, setores 

atingem gargalos diferentes em um determinado tempo. Portanto, a oferta de 

alguns bens deixa de ser elástica e seus preços são elevados de modo a deslocar a 

demanda em outra direção. 

d) O quarto efeito diz respeito às variações nos salários a partir do aumento da 

demanda efetiva. É dado que há relação direta entre as duas variáveis, no entanto, 

em situações intermediárias ao pleno emprego, o aumento dos salários ocorre em 

proporções diferentes ao aumento da renda. Isto é, as variações de demanda efetiva 

levam às variações nos salários, mas não necessariamente acarreta o aumento dos 

preços, uma vez que a variação dos salários é descontínua e não ocorre se, por 

exemplo, a variação na demanda efetiva for muito pequena. 

e) O último efeito destaca a impossibilidade de aumento da oferta agregada quando a 

economia se encontra no pleno emprego. Neste caso, o aumento da demanda 

agregada geraria apenas aumento nos preços. 

  Quando se atinge o pleno emprego, qualquer tentativa de aumentar ainda mais o 

investimento desencadeará uma tendência para a subida ilimitada dos preços, seja 

qual for a propensão marginal ao consumo, isto é, chega-se a um estado de 

verdadeira inflação. (KEYNES, 2012, p.107) 

A teoria keynesiana estabelecia o Estado e a política fiscal com uma função primordial 

para conduzir uma economia ao pleno emprego: 

O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão ao consumo, 

em parte mediante o sistema de tributação, em parte por meio da fixação da taxa de 

juro e, em parte, eventualmente, por outros meios. Ademais, parece improvável que 

a influência da política bancária sobre a taxa de juro baste por si mesma para 

determinar um volume de investimento ótimo. Concebo, pois, que uma socialização 

abrangente do investimento será o único meio de assegurar uma situação 

aproximada do pleno emprego, embora não implique que se excluam todo tipo de 

compromisso e dispositivos pelos quais o Estado possa cooperar com a iniciativa 

privada. Mas, além disso, não se vê argumento que justifique um socialismo de 

Estado que abranja a maior parte da vida econômica da comunidade. Não é a 

propriedade dos meios de produção que importa ao Estado assumir. Se o Estado 

estiver em condições de determinar o montante de agregado dos recursos destinados 
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a aumentar esses instrumentos e a taxa básica de remuneração dos seus detentores, 

terá realizado tudo o que é necessário. (Keynes, 2012, p.344)  

O keynesianismo como forma de intervenção do Estado na economia teve seu apogeu 

nos Estados Unidos em meados da década de 1960 (CARVALHO, 1994). Nesta mesma 

época, ainda que já houvesse críticos da teoria keynesiana, suas influências eram bastante 

reduzidas. A. Okun
2
, citado por Fernando Cardim de Carvalho (1994, p.33), já destacava o 

que denominou de “sabedoria convencional” do legado de Keynes, em que pontuava inclusive 

a inserção do Banco Central no processo: 

O modelo keynesiano de determinação da renda no curto prazo provê uma 

especificação clara do modo pelo qual instrumentos do Banco Central afetam o nível 

de produto. Uma variação do volume de moeda altera a taxa de juros de modo a 

equacionar a demanda de dinheiro com sua oferta; a mudança no juro afeta o nível 

de investimento; a variação no investimento tem um efeito multiplicador sobre a 

renda de equilíbrio (...) No modelo keynesiano, assume-se que o Banco Central fixe 

a oferta de moeda, enquanto a demanda do público por moeda depende da renda e 

do juro, expressa na função de preferência pela liquidez. No mundo do modelo, um 

único ativo pagante homogêneo está disponível para o público como alternativa ao 

dinheiro. O rendimento requerido para induzir a demanda apropriada pelo ativo 

pagante em relação à moeda que nada rende depende da oferta de moeda em relação 

à renda. Assim, quando o Banco Central altera o volume de moeda, ele afeta a taxa 

de juros. (OKUN, A. apud CARVALHO, 1994, p.33) 

A proposta keynesiana de política monetária está baseada na ideia de que “moeda 

importa”, a partir do momento em que oscilações desta variável afetam as motivações e as 

expectativas dos agentes. Isto é, não se pode definir, nem no curto nem no longo prazo, o 

comportamento de uma economia sem levar em consideração o comportamento da própria 

moeda.  

Nesse sentido, a moeda aqui considerada vai além da função básica de proporcionar as 

trocas. Em uma economia monetária de produção, que está embasada em dois tipos de 

contratos: o spot (de entrega e pagamento imediatos) e o foward (entrega e pagamentos 

contratados no presente para liquidação no futuro), a moeda assume função de unidade de 

conta, uma vez que é o fator comum que baliza ambos os contratos.  

Moeda em si, isto é, aquilo cuja entrega contrato de preços e de dívidas são 

liquidados, e em cuja forma uma reserva de poder de compra é mantida, deriva seu 

caráter de sua relação com a moeda de conta, dado que os débitos e preços precisam 

ser expressos primeiro em termos desta última. (...) Moeda propriamente dita, no 

sentido pleno do termo, só pode existir em relação a uma moeda de conta. 

(KEYNES apud CARVALHO 1994, p. 42) 

                                                           
2
 OKUN, A. (1967). Monetary policy, debt management, and interest rates: a quantitative appraisal. In: HESTR, 

O., TOBIN, J., ed. Financial markets and economic activity. New York John Willey & Sons. 
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Nesse sentido, Keynes introduz o conceito de moeda legal, cuja utilização incluía, 

além dos contratos, o estoque de moeda. “Moeda legal é o objeto que, pela lei dos contratos, 

liquida compromissos. O estoque de moeda da economia contém o volume emitido de moeda 

legal, prerrogativa do Estado em economias modernas, e seus substitutos perfeitos. Esses 

últimos são aqueles cuja conversibilidade em moeda legal é garantida a qualquer momento, 

sem perda de valor” (CARVALHO, 1994, p.43). 

A questão que segue consiste em traçar um limite entre a moeda e outros ativos, 

especialmente os ativos disponíveis no mercado com mais liquidez. Uma economia monetária 

de produção deve ter uma estrutura institucional que garanta a conversibilidade de cada ativo 

em moeda legal. A estrutura deve estar organizada de tal forma que os demais ativos estejam 

apoiados na moeda legal, que haja a manutenção da lei dos contratos e a autoridade monetária 

(Banco Central) opere como emprestador de última instância.  

A utilização da moeda legal como ativo de reserva, com o objetivo de liquidar 

eventuais saldos dos ativos e a relação entre as taxas de retorno dos ativos disponíveis permite 

que a política monetária seja um instrumento de gestão de demanda, capaz de influenciar a 

estrutura financeira como um todo e, consequentemente, as variáveis reais da economia. 

“Neste quadro, concebe-se política monetária como manipulação do estoque de 

moeda com o fim de modificar a taxa de juros sobre os ativos líquidos, para, através 

dos efeitos sobre portfolios dos agentes privados, induzir movimentos de 

substituição das formas de riqueza, aumentando ou diminuindo a demanda por 

ativos reprodutíveis e, assim, aumentando ou diminuindo a renda gerada na 

produção de novos itens. A política monetária keynesiana, portanto, é implementada 

basicamente na circulação financeira, para obter efeitos na circulação industrial, 

através do impacto sobre investimentos, isto é, a aquisição de novos itens de capital 

real” (CARVALHO, 1994, p.47)  

O que se infere nessa abordagem é que a política monetária não deve ser formulada 

independente dos objetivos do governo. Consequentemente, cabe às autoridades monetárias 

buscar meios específicos que resultem nos objetivos predefinidos. Deste modo, um Banco 

Central de cunho keynesiano não pode ser independente, pois cabe às autoridades monetárias 

buscar meios específicos para concretizar as metas de política econômica predefinidas pelo 

governo.   

 A política monetária é elemento das políticas de governo desenhadas com o 

objetivo de estabilizar a economia, entendendo-se estabilizar como a manutenção 

simultânea dos grandes equilíbrios macroeconômicos, com pleno emprego, 

orçamento público e balanço de pagamentos equilibrados e controle de pressões 

inflacionárias. A estabilidade resulta do ataque simultâneo nas diversas frentes, 

através de políticas coordenadas. Isso significa que a política monetária não é nem 

independente nem subordinada às outras políticas em geral, ou à fiscal em particular, 
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recusando-se a polarização característica dos debates correntes, onde parecem se 

opor duas correntes: uma que preconiza a política monetária como refúgio contra a 

irresponsabilidade fiscal dos governos, outra que vê a política monetária como 

suporte passivo do seu arbítrio fiscal. O que se propõe na visão keynesiana é que as 

autoridades de governo devem estabelecer a controlabilidade possível do futuro para 

que os agentes privados possam tomar as decisões de natureza alocativa, 

microeconômicas, que melhor correspondam a seus interesses, sem os temores e as 

hesitações que a incerteza fundamental do futuro lhes causaria. (CARVALHO, 

1994, p.54)  

 

1.2. Monetarismo tipo I 

Entre os anos 1950 e 1970 o capitalismo viveu anos de hegemonia da Teoria Keynesiana, 

em que a política econômica estava moldada a partir do intervencionismo do Estado, em face 

à constituição de uma sociedade na qual se observasse o pleno emprego dos fatores de 

produção e, por sua vez, a taxa de desemprego existente se traduzia apenas em desemprego 

voluntário. Nesse contexto, a Teoria Monetarista (ou Monetarismo tipo I) de Milton Friedman 

surge como uma crítica às ideias keynesianas, formulada com base na Teoria Quantitativa da 

Moeda (TQM).  A nova escola transforma a TQM em uma teoria monetária da renda nominal, 

na qual inflação é entendida como um fenômeno puramente monetário. 

A crítica de Friedman se dá a partir do entendimento de que a teoria keynesiana não 

apresenta uma explicação monetária para a crise dos anos 1970. A partir de então, sua análise 

busca responder a duas questões: quais são as limitações da política monetária? Como as 

autoridades monetárias devem conduzir a política monetária? 

O ponto de partida da teoria de Milton Friedman está na Hipótese da Renda Permanente. 

Seu argumento expõe que as decisões de consumo não se baseiam nos fluxos de renda 

recebidos, ou seja, não há necessariamente aumento do consumo à medida que a renda cresce, 

conforme assumia a teoria keynesiana. Pelo contrário, as decisões de consumo das famílias na 

teoria monetarista estão embasadas na renda permanente.  

Renda permanente, por sua vez, é definida por Friedman na obra A Theory of consumption 

function (1957) como um fluxo advindo de todos os ativos disponíveis do indivíduo, podendo 

ser tanto riqueza humana (capital humano) quanto não humana (ativos financeiros). A renda 

permanente é, portanto, um componente estável de consumo, que uma pessoa pode manter 

por longos períodos, dado o nível de riqueza total.  

As correções no nível de renda são dadas a partir de expectativas adaptativas, em que os 

agentes se utilizam de eventos pretéritos em sua tomada de decisão. Deste modo, a cada 
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período, os agentes corrigem suas expectativas de renda permanente levando em consideração 

os erros passados.  

Deste modo, uma vez que o gasto das famílias independe do crescimento temporário da 

renda e as expectativas adaptativas se ajustam lentamente, a propensão marginal a consumir e 

o efeito multiplicador tem seus efeitos reduzidos. Neste ponto pode-se ver com clareza os 

traços mais liberais de Milton Friedman, uma vez que ressalta a incapacidade da intervenção 

estatal, inclusive via política fiscal, para alavancar a atividade econômica. 

Acontece que a Grande Depressão, de modo semelhante a outros períodos de grande 

desemprego foi causada pela incompetência do governo – e não pela instabilidade 

inerente à economia privada (FRIEDMAN, 1985, p. 43) 

Quanto à atuação da política monetária, o monetarismo possui duas visões diferentes: uma 

para o longo prazo e outra para o curto prazo. Ao considerar o longo prazo, as variações na 

oferta de moeda afetam somente o nível de preços. Já no curto prazo, a política monetária 

afeta a renda nominal, sem especificar se tal alteração afeta apenas os preços ou também o 

produto e o emprego. As oscilações de curto prazo são, no entanto, interpretadas como 

desequilíbrios e não como crises econômicas.  

A discriminação da atuação da política monetária para o curto prazo e longo prazo é 

entendida a partir da análise das expectativas. No curto prazo, a visão do Monetarismo tipo I é 

marcada pela vigência da Hipótese de Expectativas Adaptativas, em que a renda nominal 

depende da política monetária atual e de períodos anteriores.  

A visão de curto prazo somente seria equivalente à de longo prazo caso a política 

monetária fosse previsível. O problema que se coloca está relacionado à obtenção de todas as 

informações possíveis e necessárias para os agentes formarem suas expectativas e, desta 

forma, garantir a previsibilidade da política monetária: é um processo demorado e que não 

atinge a todos de forma igualitária. É a partir da assimetria de informação que as expectativas 

são frustradas no curto prazo, o que produz oscilação na renda, no produto e no emprego. 

Nesse ponto percebe-se uma distinção importante em relação à teoria de Keynes, uma vez que 

para este o desemprego involuntário poderia ocorrer mesmo com as expectativas satisfeitas. 

No longo prazo as expectativas não se frustram, já que as informações são perfeitas por 

definição e, desta forma, a renda real evolui apenas com as variações dos recursos e 

tecnologias, sendo válida a hipótese clássica de taxa natural de desemprego.  
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Friedman (1968) e Phelps (1970) apresentaram também uma visão para a Curva de 

Phillips, que relaciona inflação e nível de desemprego, denominada Curva de Phillips 

Neoclássica Monetarista. Uma política econômica que busque o pleno emprego, com maior 

oferta de moeda, poderia de fato aumentar a renda nominal no curto prazo. No entanto, se essa 

política excedesse as necessidades da taxa de crescimento da renda real de equilíbrio de longo 

prazo, a inflação eliminaria qualquer estímulo adicional à produção. O aumento da oferta 

monetária reduz a taxa de juros. No curto prazo, taxas de juros menores funcionam como 

estímulo à produção e elevação da demanda por mão de obra, o que permitiria um aumento 

nos salários nominais. A teoria pressupõe a existência de ilusão monetária por parte dos 

trabalhadores, de modo que o aumento nominal dos salários fosse encarado como aumento do 

salário real, o que faria com que se elevasse a oferta de mão de obra.  

Porém, no longo prazo, os trabalhadores entendem que o aumento salarial aconteceu 

apenas em termos nominais e que, ao considerá-lo em termos reais, este permaneceu 

constante e reduzem a oferta de mão de obra. Não há, portanto, frustração de expectativas e 

nem trade-off entre inflação e desemprego. A curva de Phillips de longo prazo é vertical, 

mostrando a existência de uma taxa natural de desemprego, enquanto que no curto prazo é 

negativamente inclinada, conforme demonstrado na figura abaixo.  

 

Figura 1: Curva de Phillips Neoclássica Monetarista 
Elaboração Própria 

 

No curto prazo, portanto, podem-se gerar transitoriamente mais empregos, mas 

também se produziria inflação. Ou seja, a Curva de Phillips de curto prazo mostra o trade-off 

entre inflação e desemprego. Pode-se levar à errônea conclusão, segundo os monetaristas, que 

seria possível admitir uma taxa de inflação maior para obter uma menor taxa de desemprego, 
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sendo que esta taxa seria estável. Os teóricos monetaristas afirmam que essa situação é 

impossível, uma vez que a inflação tenderia a aumentar continuamente, a partir da 

incorporação das expectativas adaptativas.  

Ao considerar as expectativas adaptativas e a versão completa da Curva de Phillips 

Monetarista, esta escola assume que os agentes incorporam o aumento de preços nas 

expectativas para o período anterior nas negociações salariais ou preço de mercadorias. Ou 

seja, se houver diferença entre inflação efetiva e inflação esperada, há também impactos na 

expectativa de inflação futura, de modo que esta se torne de fato equivalente à inflação 

presente. A partir daí, a Curva de Phillips passa a expressar uma tendência de aceleração 

inflacionária caso se queira manter a economia abaixo da sua taxa de desemprego natural.  

Nas palavras de Friedman,  

 (...) há sempre um trade-off temporário entre inflação e desemprego; não existe um 

trade-off permanente. O trade-off temporário surge não devido à inflação, porém da 

inflação não antecipada, o que geralmente significa um aumento na taxa de inflação. 

(FRIEDMAN apud FERRARI, 1996, p. 86) 

Deste modo, no longo prazo a teoria monetarista assume que a moeda é neutra, pois 

existirá sempre uma taxa natural de desemprego, determinada por fatores reais, que é 

compatível com qualquer nível de inflação. No entanto, segundo Friedman, é possível que 

haja erros de percepção dos agentes econômicos, que desviarão o desemprego de sua taxa 

natural. Neste sentido, a moeda não é neutra, ainda que tais desvios sejam transitórios e sejam 

eliminados conforme o ajuste nas previsões.  

Dentro do contexto em que a escola se insere, a teoria busca encontrar uma explicação 

para o fenômeno de estagflação dos anos 1970, que contradizia a hipótese de trade-off entre 

inflação em desemprego. Esta versão para Curva de Phillips pode, portanto, explicar a 

tendência de aceleração dos preços como resultado de políticas monetárias equivocadas dos 

governos. 

É o dinamismo de curto prazo que faz Friedman admitir que a política monetária tenha 

importância, tenha efeitos. No entanto, esta deve seguir regras com o intuito de evitar ou 

minimizar as frustrações das expectativas, e, portanto, as oscilações do produto, da renda, do 

emprego e da inflação. A oferta monetária deve seguir o objetivo de longo prazo como regra. 

Em sua obra Capitalismo e Liberdade (1962), Milton Friedman discute, entre outros 

pontos, a política monetária e a organização monetárias internacional. Seus argumentos 

discorrem sobre duas propostas: a primeira de um padrão ouro puramente automático, e a 
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segunda de um Banco Central independente. Ambas as propostas não são aceitas como 

solução para a manutenção da estabilidade monetária. 

A adoção de um padrão ouro puramente automático, assim como qualquer padrão que 

envolva mercadorias, é refutada por considerar os altos custos para a produção do padrão 

monetário.  

O defeito fundamental de uma moeda ligada a produtos, do ponto de vista da 

sociedade como um todo, reside no fato de requerer o uso de recursos reais a serem 

acrescentados ao estoque de dinheiro. (FRIEDMAN, 1985, p. 45) 

Friedman ressalta, inclusive, que experiências anteriores mostraram que um padrão 

ouro automático não é um sistema de funcionamento pleno possível, uma vez que a tendência 

leva ao desenvolvimento de um sistema misto, em que são acrescentados ao produto 

monetário elementos fiduciários, como notas do governo ou depósitos bancários. Há, 

portanto, uma dificuldade constante de evitar o controle governamental sobre tais ativos, bem 

como evitar a falsificação e seus equivalentes econômicos.  

Minha conclusão é a de que um padrão automático de mercadoria não é a solução – 

nem possível, nem desejável – do problema de estabelecer uma estrutura monetária 

para uma sociedade livre. Não é desejável porque envolve alto custo em termos de 

recursos usados na produção do produto monetário. E não é possível porque a 

mitologia e as crenças necessárias para torná-la efetiva não existem mais. Esta 

conclusão está confirmada pela evidência histórica geral a que já me referi pela 

experiência dos Estados Unidos. (FRIEDMAN, 1985, p. 47) 

A segunda proposta de um Banco Central (ou qualquer autoridade monetária 

equivalente) independente está embasada na ideia de criar uma organização oficial separada, 

responsável pelas condições monetárias e com poderes suficientes para alcançar a 

estabilidade, ou pelo menos evitar que eventuais instabilidades causem distorções intensas. 

Friedman (1968) se utiliza da experiência norte americana com o Federal Reserve 

(FED) para expor seu ponto de vista. Com a criação da instituição, esperava-se que não 

haveria necessidade de corridas bancárias para a conversão de depósitos em dinheiro, assim 

como os efeitos depressivos de uma crise monetária fossem evitados, uma vez que através da 

atuação das autoridades, não ocorreria queda no estoque de dinheiro. No entanto, logo em seu 

primeiro teste, o FED falhou de forma espetacular. 

Em resumo, de julho de 1929 a março de 1933, o estoque de dinheiro nos Estados 

Unidos caiu um terço, e mais de dois terços do declínio teve lugar após a Inglaterra 

sair do padrão ouro. Se se tivesse evitado a queda no estoque de dinheiro, como era 

claramente possível, a crise teria sido bem menos longa e bem mais suave. Ainda 

poderia ser considerada como relativamente severa em termos de padrões históricos. 

Mas é totalmente inconcebível que, no decorrer de quatro anos, a renda monetária 

pudesse ter declinado mais de 50% e os preços mais de 30%, não fosse a diminuição 
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no estoque de dinheiro. (...) A Grande Depressão nos Estados Unidos, longe de ser 

um sinal da instabilidade inerente ao sistema de empresa privada, constitui 

testemunho de quanto mal pode ser causado por erros de um pequeno grupo de 

homens quando dispõem de vastos poderes sobre o sistema monetário de um país. 

(FRIEDMAN, 1985, p. 53) 

É nesse sentido, portanto, o principal argumento de Friedman contra um Banco 

Central independente. Um sistema monetário não pode ficar a mercê de técnicos que, na 

condição de humanos, estão sujeitos a erros.  

Qualquer sistema que dê tanto poder a um grupo de homens cujos erros – tão 

severos e amplos – é um mau sistema. É um mau sistema para os que acreditam na 

liberdade porque justamente dá a poucos homens um poder tão grande sem que se 

seja exercido nenhum controle efetivo pelo corpo político – este é o argumento-

chave político contra um banco central “independente”. Mas é um mau sistema, 

mesmo para os que põem a segurança acima da liberdade. Erros, compreensíveis ou 

não, não podem ser evitados em sistemas que dispersam a responsabilidade, mas dão 

poderes amplos a pequenos grupos de homens e, portanto, tornam ações políticas 

importantes altamente dependentes de acidentes de personalidade. É este o 

argumento-chave técnico contra a existência de um banco central independente. 

(FRIEDMAN, 1985, p.53-54) 

O funcionamento de um sistema monetário conforme defendido por Friedman estaria 

embasado na determinação de regras para direcionar a política monetária. Portanto, seriam 

estabelecidas leis para o controle da oferta monetária e do estoque de dinheiro, como um 

modo de evitar abusos das autoridades políticas e permitir que o público participe do processo 

ao ter acesso às cláusulas da lei e prezar pelo seu cumprimento.   

O único meio já sugerido e que parece promissor é tentar estabelecer um governo de 

lei, em vez de um governo de homens, por meio da legislação de normas para a 

direção da política monetária, a qual teria o efeito de permitir ao público exercer o 

controle da política monetária por meio das autoridades políticas, e, ao mesmo 

tempo, evitaria que a política monetária fosse vítima dos caprichos das autoridades 

políticas. (FRIEDMAN, 1985, p. 54) 

 

1.3  Monetarismo tipo II 

A teoria Novo-Clássica faz uma crítica aos modelos keynesianos e aos demais 

modelos que mantém qualquer resquício da teoria de Keynes, incluindo o Monetarismo. A 

Escola também denominada Monetarismo Tipo II, representada por Robert Lucas e Thomas 

Sargent, busca eliminar as divisões teóricas entre curto e longo prazo expressa na teoria de 

Friedman.  

A corrente Novo-Clássica está baseada em muitos dos princípios do Monetarismos 

tipo I, porém, as ideias de Lucas diferem das de Friedman na medida em que se acredita que 

os agentes utilizam toda a informação que recebem. Isto implica que os agentes não formam 
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suas expectativas olhando para o passado (expectativas adaptativas) e sim pensando no futuro, 

a partir do conceito de expectativas racionais. 

A crítica aos modelos anteriores, conhecida como crítica de Lucas, ocorre a partir do 

conceito de expectativas racionais. Nos modelos anteriores as expectativas e as variáveis 

futuras eram afetadas por variáveis correntes ou passadas. O que se apresentava como 

resultado era, portanto, analisado em condições restritas às premissas utilizadas nesses 

modelos. Segundo Lucas, quando os agentes são informados de uma política econômica, eles 

devem incorporar esta informação e alterar suas expectativas, de modo que o movimento visto 

no passado não se repita. 

A formulação da teoria por Robert Lucas e Thomas Sargent (1981) afirma que uma 

política monetária de curto prazo só teria efeitos reais na dinâmica econômica se fosse 

imprevista, uma vez que, de qualquer outra forma, os agentes reagiriam antecipadamente a 

qualquer medida imposta e não haveria, portanto, efeitos defasados.  

O Monetarismo tipo II coloca como base teórica, a hipótese das Expectativas 

Racionais. Em sua versão fraca, os agentes formam suas expectativas e agem utilizando todas 

as informações possíveis, não havendo os erros sistemáticos de previsão admitidos pela 

hipótese das expectativas adaptativas. Em sua versão forte, admite-se que os agentes possuem 

um modelo econômico em que acreditam, sabendo, portanto, exatamente o comportamento da 

economia com base no modelo. Os agentes possuem as informações relevantes e, 

principalmente, aprendem com as experiências passadas, não reproduzindo os erros. 

Em entrevista dada a Arjo Klamer, em maio de 1982, ao ser questionado sobre as 

expectativas racionais, Lucas responde da seguinte maneira: 

“Klamer: (...)Benjamin Friedman esclareceu isto com uma história sobre pessoas 

que ficam sob uma chuvarada sem um guarda-chuva – para ele, uma situação de 

desiquilíbrio. Eles não podiam prever a chuva, por isso caminham sob a mesma sem 

um guarda-chuva. Leva algum tempo, e alguma aprendizagem, para que comecem a 

levar consigo algum guarda-chuva. 

Lucas: O que ele diria sobre a seguinte pergunta: existe o mesmo número de guarda-

chuvas em Phoenix, no Alaska, em Londres, em Roma? Certamente, a frequência de 

pessoas que carregam guarda-chuvas tem a ver com o volume objetivo de 

precipitação nesses lugares. As pessoas que vivem no deserto não têm guarda-

chuvas. Se você estivesse estudando seriamente a procura de guarda-chuvas, você 

coletaria dados de precipitação por cidade, e não hesitaria em mais de dois segundos 

para supor que todo mundo que vive em Londres sabe o quanto chove por lá. Essa 

seria a hipótese número um. E ninguém discutiria com você. (...)” (KLAMER, p.44-

45, 1988) 
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Segundo a escola, os agentes conseguem neutralizar qualquer política econômica 

previsível utilizando o conceito de expectativas racionais. No entanto, as políticas imprevistas 

produziriam efeitos de forma provisória, tendo no máximo flutuações das expectativas no 

curto prazo, de forma que as crises deixam de ser uma categoria econômica e as políticas 

econômicas perdem sua relevância. Uma política monetária expansionista, por exemplo, 

visando a elevação do emprego, só poderia ter efeito de curto prazo se fosse imprevista. Caso 

contrário, os agentes antecipariam os movimentos da economia e a política somente elevaria o 

nível de inflação. Não existe, portanto, Curva de Phillips ou qualquer outra formulação teórica 

alternativa que relacione inflação e desemprego. 

A teoria Novo-Clássica, diferentemente da Monetarista, assume que o retorno à 

inflação zero poderia ser alcançado sem custos e imediatamente, através dos pressupostos de 

perfeita flexibilidade no mercado de trabalho e de expectativas voltadas para o futuro.  Basta 

que a política anunciada tivesse credibilidade para que a desinflação ocorresse sem que a taxa 

de desemprego tivesse que se elevar acima da taxa natural.  

Segundo as expectativas racionais, os salários e preços são definidos de acordo com as 

expectativas futuras, não existindo, portanto, a inércia de movimentos passados. Ainda que 

haja inflação, quando o governo anuncia política monetária ou de demanda agregada 

compatível para redução do nível de preços, os agentes econômicos respondem de forma que 

este objetivo seja alcançado. Entretanto, a condição crucial para esta teoria é de que os 

agentes compreendam e acreditem na política posta. O governo e as autoridades monetárias 

devem ter credibilidade para que o objetivo de desinflação sem custos seja alcançado.  

As variações de emprego que ocorrem na economia seriam apenas uma opção 

voluntária dos trabalhadores. No curto prazo pode ser que sejam erros aleatórios na previsão 

da política econômica, consequente de ações imprevistas. No entanto, os efeitos não teriam 

fôlego para permanecerem vigentes, dado a ação rápida das expectativas racionais. Segundo a 

teoria de Lucas, não é correto dividir o desemprego em voluntário e involuntário, e definir 

pleno emprego como o nível de atividade em que não existe desemprego involuntário. A 

dificuldade em se medir o pleno emprego decorre do simples fato de que este não é um 

fenômeno a ser sistematizado teoricamente, pois a “coisa” a ser medida é apenas uma 

construção teórica de Keynes. 

O modelo Novo-Clássico constitui-se, portanto, de um modelo de equilíbrio constante, 

tanto de curto quanto de longo prazo, em que não há ilusão monetária. Ao considerar que as 
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políticas monetárias não produzem efeito nas variáveis reais da economia, coloca-se a moeda 

como superneutra. 

Os teóricos desta escola de pensamento se dedicam nos últimos anos à formação de 

propostas de organização de um Banco Central e de condução de política monetária sem que 

sejam necessários diversos choques para estimular a economia. Dentre tais propostas pode-se 

citar como exemplos a teoria de criação de Bancos Centrais independentes e a utilização de 

Metas para Inflação como objetivo de política monetária.  

A independência de um Banco Central não significa apenas liberdade para 

desenvolver políticas monetárias sem interferência do governo, mas também autonomia para 

realizar o objetivo de manutenção da estabilidade de preços, ainda que esta sacrifique outros 

objetivos que possam ser considerados, por hora, mais importantes para as autoridades 

políticas.  

A adoção de um Regime de Metas para Inflação, portanto, pode ser interpretada como 

a principal prática da política econômica a partir do modelo novo-clássico. Este regime, 

conforme citado, está diretamente relacionado com a Tese de Independência do Banco Central 

e a credibilidade das autoridades monetárias quanto ao cumprimento da meta preestabelecida. 

 

1.4 Pós-keynesianos 

O resgate das ideias keynesianas após um período em que novamente fizeram-se 

válidos o embasamento teórico clássico ocorreu com a introdução da Escola Pós-Keynesiana. 

A principal oposição é quanto à neutralidade da moeda no curto prazo. Os autores sustentam 

que a política monetária afeta variáveis reais, como produto e emprego. 

A teoria pós-keynesiana se desenvolve em duas vertentes: a primeira em torno do tema 

de crescimento econômico e distribuição de renda; a segunda, a qual será aprofundada logo 

mais, aparece como uma reação crítica ao modelo neoclássico, embasada na possibilidade das 

economias de mercado de se afastar do pleno emprego devido à existência de fatores 

institucionais que limitavam ou impediam a flexibilidade de preços e salários nominais. Os 

principais teóricos dessa escola, Paul Davidson e Hyman Minsky, tomavam como ponto de 

partida a consideração de que a teoria neoclássica fazia uma leitura equivocada e incompleta 

da teoria de Keynes.  
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A Teoria da Instabilidade Econômica desenvolvida por Minsky (1975) assume que 

uma economia capitalista é instável, pois tem como característica a interação entre os preços 

da produção corrente e os preços de ativos de capital. Trata-se, portanto, do modo como a 

atividade econômica é financiada. Um sistema financeiro é naturalmente instável e tende a se 

fragilizar conforme a economia se desenvolve. O ritmo de investimento é dado pela relação 

entre os dois preços, o financiamento interno derivado de lucros e das condições de 

financiamento externo. 

Os dois níveis de preços – um pode ser tomado como um índice de preços ao 

consumidor e o outro como um nível de preços de ações (o Dow Jones) – refletem 

dimensões distintas da economia. Suas variações relativas são algumas vezes suaves 

e outras radicais. Tais flutuações podem, ainda, transformar qualquer inflação, 

especulação ou deflação inicialmente suave em um aparentemente interminável 

comportamento incoerente da economia. (MINSKY, 1994, p. 22) 

O ponto de partida de sua teoria está na existência de uma tendência a investir cada 

vez mais. Esse investimento é sustentado através de financiamentos e empréstimos, que torna 

o sistema como um todo suscetível às crises financeiras. Tamanha exposição de uma 

economia é consequência de dois fatores: o primeiro, da subjetividade dos empresários e 

bancos quanto ao nível de endividamento aceitável; o segundo está relacionado ao fato da 

oferta de moeda ser endógena, uma vez que as instituições bancárias são especulativas por 

natureza e lucram com a concessão de financiamentos. 

(...)a oferta de moeda é entendida como endógena e, segundo Minsky, garante o 

processo de investimento, que determina os lucros, que finalmente permitem os 

pagamentos das dívidas e entram na determinação das previsões a propósito de 

lucros futuros, influindo, portanto, nas novas decisões de investimento. (MOLLO, 

1988, p. 106) 

Portanto, a existência de condições de financiamento é básica para o funcionamento de 

uma economia. As condições financeiras, por sua vez, também são determinadas de maneira 

endógena, através das inovações financeiras, estimuladas, dentre outros fatores, pelas 

restrições das autoridades monetárias. Uma estrutura financeira robusta é uma das causas da 

fragilidade do sistema, uma vez que a grande diversidade de ativos disponíveis, considerando 

sua liquidez, permite a substituição da moeda. 

No entanto, segundo a análise da teoria de Minsky apresentada em artigo por Mollo 

(1988), a fragilidade só se transforma em instabilidade se algo ocorrer com o nível de 

investimentos, ou seja, mudanças na taxa de capitalização, pagamentos dos compromissos e 

fluxo de caixa, que afetem negativamente a capacidade dos agentes em honrar seus 

compromissos financeiros, ao encontrar uma estrutura frágil, desencadeia uma crise. Por outro 
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lado, se não há distorções nas condições de financiamento, não há crise e os investimentos são 

mantidos. 

Quando predomina um maior grau de conservadorismo, em termos da margem de 

segurança na administração do ativo bancário, os bancos dão ênfase ao fluxo de 

caixa esperado com o principal critério na concessão de fundos e os empréstimos 

são estruturados de tal forma que os fluxos de caixa antecipados preencham os 

compromissos financeiros, caracterizando uma postura de financiamento hedge, 

tanto para o tomador quanto para o emprestador. Concomitantemente, os bancos 

procuram aumentar a participação de formas líquidas de aplicações no total do ativo, 

visando diminuir assim a ocorrência do risco de crédito. (...). Todavia, quando as 

expectativas se tornam menos conservadoras, os bancos relaxam os critérios para 

concessão de crédito, que passam a ser baseados principalmente no valor dos ativos 

penhorados. Consequentemente, aumenta a participação de formas menos líquidas 

de ativos e com retornos mais longos, abrindo espaço para a rentabilidade com o 

principal critério a ser atendido na composição do balanço bancário, passando os 

bancos a adotar uma postura de financiamento especulativo. (PAULA, 1998, p.34-

35) 

A teoria de Minsky examina a primeira distorção que interrompe o ciclo de 

investimentos e chega à conclusão que esta é causada por uma taxa de juros elevada. Neste 

caso, a taxa de juros cresce em um período de boom dos investimentos, quando a demanda 

por financiamento é maior. É, portanto, uma interação de oferta e demanda, sendo uma 

demanda maior por uma oferta de financiamento pouco elástica.  

Uma vez que as decisões de investir geram uma sequência de demandas por 

investimentos, um período de comportamento tranquilo leva a um aumento da 

demanda inelástica pela produção de bens de investimento. Dada essa inelasticidade, 

qualquer inelasticidade que se apresente na oferta de financiamento acarretará uma 

rápida alta da taxa de juros. (MINSKY apud MOLLO, 1988, p.108)  

Há dois motivos para a oferta de financiamento ser inelástica: o comportamento dos 

agentes em períodos de incerteza e as ações de restrição das autoridades monetárias, ambos 

explorados mais cuidadosamente a seguir. 

A análise da existência de incerteza sobre o comportamento dos agentes econômicos é 

um dos principais pontos resgatados pelos pós-keynesianos da teoria de Keynes. A moeda é o 

ativo com maior liquidez existente numa economia. A partir de então, os agentes tendem a 

trocar seus ativos menos líquidos pelos mais líquidos em especial, moeda, numa situação de 

incerteza. É por esse motivo que a moeda não pode ser considerada neutra nem no curto 

prazo, nem no longo prazo. No sistema financeiro, se os bancos anteciparem aumento no risco 

dos empréstimos, a medida natural é restringir as condições de financiamento. 

É nesse sentido que a teoria pós-keynesiana rejeita a hipótese de neutralidade da 

moeda. É retomada a ideia de que a moeda afeta motivos e decisões dos agentes econômicos. 

Esta não é, conforme citado, neutra no curto e no longo prazo, o que leva à consequente 
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conclusão de que uma política monetária pode ser eficaz para alterar as variáveis reais de uma 

economia, conforme descrito por José Luis Oreiro (2011): 

A existência de incerteza leva os agentes a adotar comportamentos defensivos como, 

por exemplo, a preferência pela liquidez. Como a moeda é o ativo que possui 

liquidez em mais alto grau, os agentes podem decidir mantê-la em seus portfólios 

como uma forma de se prevenir contra a ocorrência de eventos inesperados e 

desfavoráveis. Dessa forma, contudo, a moeda torna-se um substituto de outros 

ativos no portfólio dos tomadores de decisão. Sendo assim, um aumento da 

preferência pela liquidez irá induzir os indivíduos a substituir ativos menos líquidos 

por ativos mais líquidos, entre os quais a moeda. Nesse contexto, a moeda torna-se 

não-neutra tanto no curto como no longo-prazo pois ela pode afetar tanto o ritmo 

como a forma da acumulação de riqueza. (OREIRO, 2011, p.288) 

Ainda sobre a não-neutralidade da moeda, Davidson (1978) faz o elo entre incerteza, 

moeda e acumulação de capital:  

Em suma, todas as discussões de problemas macroeconômicos envolvendo 

investimento, acumulação, crescimento econômico, emprego e produção e dinheiro 

deve envolver uma análise de tomada de decisões sob condições de incertezas, se 

essas discussões são relevantes à política social. Afirmar que dinheiro importa em 

um mundo de completa previsibilidade é ser logicamente inconsistente para com os 

proprietários especiais de capital, os quais a reserva de riqueza é devido à sua 

capacidade de postergar a realização de compromissos rígidos e abrangentes de 

recursos. Dinheiro só importa em um mundo de incertezas. (DAVIDSON apud 

OREIRO, 2011, p. 289). 

A atuação das autoridades monetárias em uma economia capitalista, cuja característica 

é a moeda endógena, tem um papel indispensável na atenuação das crises. Ainda que as 

restrições impostas através de reservas bancárias, por exemplo, possam ser compensadas pelas 

inovações financeiras, é função das autoridades monetárias controlar a liquidez do sistema, 

uma vez que a moeda criada por um Banco Central é preferida em momentos de crise por 

conter o diferencial de liquidez imediata. 

Segundo Minsky (1975), foi por conta da instabilidade que as autoridades monetárias, 

ou um Banco Central, tomaram à frente o desenvolvimento de práticas que controlassem o 

comportamento dos mercados, evitando atraques especulativos, inflação ou deflação de 

débitos. É função de um Banco Central, por exemplo, supervisionar as operações bancárias e 

atuar como emprestador de última instância. 

Os bancos centrais tanto restringem o comportamento do financiamento quanto, 

como emprestadores em última instância, diminuem as consequências de ondas 

especulativas. Como emprestadores de última instância, os bancos centrais intervêm 

particularmente para impedir a queda livre de preços de ativos que pode ocorrer 

quando instituições financeiras são forçadas a realizar posições pela venda 

substancial de seus ativos. Consequentemente, as raízes da política monetária 

encontram-se nos fatores responsáveis pela instabilidade do capitalismo: a realidade 

de um sistema bancário de reservas fracionárias com oferta de moeda endógena e a 
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decorrente coexistência de dois níveis de preços, um para os ativos e outro para 

produção corrente. (MINSKY, 1994, p. 24) 

A falta de controle total da oferta de moeda pelas autoridades monetárias influencia o 

volume de intermediação financeira, pois afeta as condições de custo e a disponibilidade de 

reserva dos bancos. Assim sendo, mesmo que o banco central determine o crescimento do 

crédito, através da administração das reservas, o controle pode ser anulado pela existência de 

ativos líquidos no portfólio dos bancos (PAULA, 1998, p. 32). A conclusão de Minsky (1986, 

p.237) é que “os esforços de maximização de lucro dos bancos e a mudança dos custos da 

reserva quando a taxa de juros se eleva e cai torna a oferta de financiamento sensível à 

demanda”. 

Minsky mostra, assim, o caráter contraditório da atividade bancária: ao mesmo 

tempo que é um elemento essencial no financiamento da atividade de investimento e 

um a condição necessária para a operação satisfatória de uma economia capitalista, 

este comportamento pode induzir ou amplificar uma instabilidade financeira, 

ocasionando o mau funcionamento da economia, sobretudo em momentos de boom 

econômico quando o grau de endividamento dos empresários tende a aumentar 

substancialmente. (PAULA, 1998, p.36)  

O que se percebe na formulação teórica de Minsky é que as instituições financeiras, 

tanto os bancos comerciais como as autoridades monetárias, possuem papel essencial na 

dinâmica de determinação da liquidez e dos financiamentos, pois também possuem 

preferência pela liquidez em determinados momentos. Sendo assim, há influência na 

determinação dos gastos dos agentes, no nível da atividade econômica e nos resultados da 

política monetária. É uma visão alternativa à teoria neoclássica, que assume os bancos como 

passivos do sistema capitalista, já que não têm a capacidade de afetar as variáveis reais da 

economia. As visões de Minsky e Keynes são, por um lado, complementares e, por outro, 

ocorrem em momentos históricos distintos, com diferente grau de evolução bancária.  

Conforme explicado por José Luis Oreiro (2011), a escola pós-keynesianas tem sua 

proposição teórica embasada nos nove pressupostos, resumidamente citados a seguir: 

 a) o crescimento econômico de longo prazo é, essencialmente, endógeno à operação 

do sistema econômico, ou seja, a taxa de crescimento do produto per capita e a da 

produtividade do trabalho não podem (e não devem) ser tratadas como variáveis 

exógenas aos modelos de crescimento e distribuição de renda. Nesse contexto, o 

motor fundamental do crescimento da produtividade do trabalho e do produto per 

capita é o investimento em capital fixo;  

b) a distribuição funcional da renda entre salários e lucros tem uma importância 

fundamental na determinação da taxa de crescimento econômico de longo prazo, 

devido aos efeitos que a mesma tem sobre a decisão de investimento em capital fixo; 

c) as economias de mercado são, inerentemente, instáveis, ou seja, não existem 

mecanismos de mercado capazes de fazer com que essas economias apresentem uma 
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trajetória de crescimento caracterizada pela estabilidade do grau de utilização da 

capacidade produtiva e do nível de emprego; além disso, essa instabilidade é 

endógena, no sentido de ser o resultado da própria estrutura das economias de 

mercado, sendo, assim, independente da ocorrência de “choques exógenos” sobre as 

mesmas; 

d) a instabilidade resulta de uma interação complexa entre fatores reais — como, por 

exemplo, a relação não linear (na forma de uma curva em C invertido) entre 

distribuição de renda e grau de utilização da capacidade produtiva — e financeiros 

— como, por exemplo, a relação entre o grau de endividamento das empresas e a 

taxa de juros dos empréstimos bancários; 

e) a instabilidade é, no entanto, limitada, no sentido de que não se traduz em 

comportamentos explosivos da taxa de crescimento do produto e do grau de 

utilização da capacidade produtiva; (...). 

i) a moeda é não neutra no longo prazo, devido aos efeitos que variações da 

preferência pela liquidez e/ou na forma de condução da política monetária têm sobre 

(a) a decisão de composição de portfólio e (b) a decisão de investimento em capital 

fixo. Nesse contexto, um aumento da preferência pela liquidez que não seja 

acomodado por um aumento correspondente da oferta de moeda por parte do Banco 

Central pode produzir uma redução da taxa de crescimento de longo prazo; pois 

aquele aumento irá induzir os indivíduos a manterem uma fração maior de sua 

riqueza na forma de ativos líquidos e, consequentemente, uma fração menor da 

mesma na forma de bens de capital. Isso irá produzir uma redução do volume de 

investimento e, dessa forma, uma redução da taxa de crescimento do produto per 

capita e da produtividade do trabalho. (Oreiro, 2011, p.294-296) 

 

O modo como o Regime de Metas para Inflação foi operacionalizado e a 

recomendação de um banco central independente vai de encontro às ideias keynesianas e pós-

keynesianas, e, por outro lado, foram construídas sob o arcabouço teórico ortodoxo. Isto é, 

para os seguidores das ideias originárias de Keynes, a política monetária tem efeitos nominais 

e reais sobre uma economia.  

Portanto, uma política de orientação keynesiana e pós-keynesiana seria crível se seus 

objetivos não entrarem em conflito com os objetivos do governo. É a partir da manutenção da 

inflação e da taxa de desemprego a níveis aceitáveis que as autoridades monetárias 

conseguem consolidar sua reputação e prestígio perante o público. É essencial que o policy 

maker obtenha sucesso no emprego de suas políticas para que verdadeiramente adquira sua 

reputação. 

Por exemplo, uma política anti-inflacionária ineficiente, que carece de credibilidade 

porque foi aplicada conjuntamente com uma política fiscal expansionista, pode 

provocar resultados diversos, dentre esses a continuidade da inflação - embora possa 

ter sido implementada por uma autoridade, até então, com elevada reputação. Outro 

exemplo: uma política monetária expansionista aplicada por uma autoridade 

monetária sem reputação produziria apenas efeitos efêmeros sobre o nível de 

emprego, pois atingiria apenas a taxa de juros de curto termo" (SICSÚ, 1997, p. 25) 
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Os elementos apresentados nesta seção serão, portanto, o guia para as discussões 

futuras realizadas nos próximos capítulos desta pesquisa. 
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2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIADO BANCO 

CENTRAL 

 

Este capítulo busca entender o processo de surgimento dos bancos centrais, desde sua 

origem até a atual discussão sobre sua independência. Deste modo, serão apresentadas as 

funções que os Bancos Centrais exerciam ao longo dos séculos, sua crescente 

responsabilidade em relação à política monetária e outros aspectos políticos que reúnem 

elementos importantes na análise do tema desta pesquisa. O último tópico desta seção faz 

referência à criação do Banco Central do Brasil (Bacen) e sua atual configuração. 

 

2.1 Funções dos bancos centrais 

Nas configurações recentes, os bancos centrais têm a missão institucional de manter a 

estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. Deste modo, a 

essas instituições foi confiado o dever de regular o volume de crédito e moeda. As funções 

típicas do banco central são resumidas no monopólio de emissão de moeda, a função de 

‘banco dos bancos’, em que atua como prestamista de última instância, banqueiro do governo, 

supervisor do sistema financeiro, executor da política monetária e cambial e assessor 

econômico do governo. (Banco Central do Brasil, 2008) 

O monopólio de emissão é uma prática que busca a uniformidade e controle. Portanto, 

cabe exclusivamente ao banco central emitir papel-moeda e moedas metálicas, além de 

executar os serviços de meio circulante, de modo a evitar a criação excessiva de moeda. 

Como serviços relacionados ao meio circulante tem-se o atendimento da demanda de 

dinheiro; saneamento do meio circulante (substituição e destruição do numerário desgastado); 

estudo, pesquisa, elaboração e aprovação de projetos de novas cédulas e moedas. 

Em relação à política monetária, o banco central é responsável por executar uma 

política predefinida em conjunto com o governo. A atuação do banco central consiste em pôr 

em prática medidas que busquem controlar a quantidade de moeda disponível, os níveis de 

crédito, as taxas de juros e a liquidez em uma economia. O principal objetivo é defender o 

poder de compra de uma moeda, prezando para que esta mantenha, ao longo do tempo, suas 

três funções: unidade de conta, reserva de valor e meio de troca.  

O banco central atua através dos instrumentos básicos de política monetária, que se 

resumem em emissão de papel moeda, depósito compulsório, compra e venda de títulos da 
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dívida pública, empréstimos do banco central aos demais bancos comerciais e controle da taxa 

de juros. Os depósitos compulsórios são depósitos obrigatórios de recursos que as instituições 

financeiras fazem junto ao banco central, que influenciam o multiplicador monetário, 

ampliando ou reduzindo o volume de recursos que os bancos podem transformar em crédito 

para a economia. (Banco Central do Brasil, 2015). Os empréstimos do banco central às 

demais instituições financeiras consiste na operação denominada redesconto, feitas a taxas 

acima das praticadas no mercado, para atender uma eventual necessidade de caixa.  A compra 

e venda de títulos públicos, através de operações de mercado aberto, permitem o controle do 

volume de moeda ofertada no mercado e, consequentemente, da taxa de juros. Isso ocorre de 

modo que, quando um banco central compra títulos, há um aumento das reservas bancárias, 

um aumento da liquidez e a redução das taxas de juros. Por outro lado, com a venda de títulos, 

o volume de reservas diminui, bem como é reduzida a liquidez do mercado, e aumenta as 

taxas de juros.  

Em relação à política cambial, que diz respeito à valorização ou desvalorização da 

moeda nacional diante a moedas internacionais conversíveis, o banco central também atua 

como executor de uma política definida pelo governo, no caso brasileiro pelo CMN (Conselho 

Monetário Nacional). O banco central pode atuar diretamente no mercado de câmbio, ao 

comprar e vender moeda estrangeira de forma ocasional e limitada, com o objetivo de conter 

os movimentos desordenados na taxa de câmbio. Além disso, também é função do banco 

central fiscalizar e regulamentar o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições 

através de multas, suspensões e outras sansões previstas em lei. (Banco Central do Brasil, 

2015) 

A consideração de Freitas (2002) é que atualmente o controle exercido na moeda e no 

crédito é considerada a função por excelência dos bancos centrais. No entanto, este papel só 

adquiriu relevância após a crise de 1929, uma vez que durante a vigência do padrão-ouro a 

gestão monetária era sobretudo passiva. “Nesta época, os bancos centrais procuravam 

ajustar a criação da moeda e do crédito aos movimentos de entrada e saída do ouro. ” 

(FREITAS, 2002, p. 410).    

A posição de um banco central como supervisor do sistema financeiro vai além de 

auditar os registros de uma instituição, em relação aos seus ativos e passivos e suas 

transações. É importante também que se avalie os resultados da administração de acordo com 

a solidez econômico-financeira de cada instituição. O ponto de partida é que a regulação em si 
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não impede crises, mas suaviza seus efeitos, uma vez que surge como consequências dos fatos 

e não como fator de prevenção.  

De acordo com Schlotfeldt (2009), na literatura se distinguem dois tipos de economia 

ao classificá-las de acordo com seus sistemas financeiros, a bank-based e market-based. Em 

um sistema bank-based os mercados de capitais são menos desenvolvidos e as empresas 

buscam financiamentos essencialmente no sistema bancário, a exemplo da Alemanha e do 

Japão. Deste modo, não é exigido um grau elevado de transparência e divulgação das ações 

das empresas, uma vez que elas se reportam diretamente ao intermediador financeiro. Já em 

uma economia market-based o mercado de capitais é bastante desenvolvido e as empresas 

financiam-se através da emissão de títulos (ações, debêntures, obrigações, entre outros), que 

são adquiridos diretamente por investidores. Se por um lado esse sistema permite maior 

facilidade para captação de recursos, ao considerar a diversidade de títulos existentes, por 

outro ele requer mais transparência em relação à empresa, pois parte do capital é proveniente 

de famílias que possuem parte de sua renda alocada em ativos financeiros.  

No entanto, em ambos os sistemas, o banco central não tem responsabilidade na 

quebra de um banco isoladamente, por exemplo. Sua função como regulador deve se 

concentrar na proteção do sistema financeiro como um todo, sem considerar um pequeno 

depositante em sua particularidade. É buscando evitar crises sistêmicas que o banco central 

deve atuar como regulador. 

Não há um consenso em relação ao modelo a ser utilizado para regulação do sistema 

financeiro. A análise feita por Schlotfeldt (2009) explicita algumas diferenças entre países 

nesse sentido. Na economia americana, por exemplo, a regulação tem mais importância. Na 

Nova Zelândia a preocupação é com o comportamento dos bancos, através da transparência e 

do controle feito pelos próprios acionistas, estando sempre cientes de todos os riscos que 

correm. Há autores como Benston e Kaufman (1996) que afirmam que um sistema financeiro 

efetivo e moderno dispensa regulação, uma vez que esta é responsável por aumento de custos 

e redução da eficiência bancária.  

O marco da regulação ocorreu em 1988 quando foi estabelecido o Acordo da Basiléia
3
. 

Com o objetivo de consolidar a estabilidade do sistema financeiro internacional, ficou 

determinado que as instituições financeiras deveriam reservar uma parcela de seu capital 

próprio para cobrir perdas potenciais, provenientes do descasamento entre ativos e passivos 

                                                           
3
 Para mais informações sobre o Acordo da Basileia ver PEPPE (2006) e SILVA & PEREIRA (2011) 
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em um cenário de alta volatilidade das taxas de juros e dos mercados financeiros. Essa reserva 

funcionaria, portanto, como um amortecedor, já que quanto mais capital próprio uma 

instituição reservasse, menos recursos do governo precisariam ser injetados em caso de haver 

dificuldades financeiras. Conforme o capitalismo foi se desenvolvendo, as regras estipuladas 

em 1988 foram sendo superadas. A crise asiática em 1997 trouxe à tona a fragilidade na 

avaliação dos riscos e quanto à alocação interna de capital. A partir de então houve mudanças 

significativas, como, por exemplo, a necessidade de cobertura de capital para riscos de 

mercado, o que permitiu que os bancos utilizassem modelos próprios para determinar a carga 

de capital necessária, em detrimento de um modelo padronizado.  

Segundo Carvalho (2005) o desafio dos bancos centrais em torno da regulação 

bancária atualmente é minimizar o problema de contágio, que gera um risco sistêmico: a 

falência de uma instituição gera desconfiança do mercado em relação às instituições 

semelhantes, sendo imprevisíveis as reações seguintes. Portanto, o ideal é que a supervisão 

consiga controlar os canais de contágio, o que é muito difícil. A saída é buscar alternativas 

que foquem no controle dos riscos que cada instituição se expõe, que se revela uma opção 

mais tangível do que atuar nas relações interbancárias que podem servir como canal de 

contágio. Em linhas gerais, portanto, as principais atividades do banco central como regulador 

estão em avaliar os riscos (de crédito, de mercado, de liquidez e operacional) e o seu 

gerenciamento pela instituição, além da análise dos controles internos e sua eficácia, e da 

valorização dos ativos. 

Nesse sentido, a regulamentação prudencial é um meio de prevenir a ocorrência de 

problemas cuja solução envolvesse a atuação dos bancos centrais. Segundo a definição de 

Freitas (2002), a regulamentação prudencial se divide em dois aspectos: a regulamentação 

preventiva e a de proteção. Na regulamentação preventiva todas as ações visam impedir a 

ocorrência de crises de confiança. Isto é, compreende os limites mínimos de capital, assim 

como os limites de endividamento e alavancagem, as provisões contra créditos duvidosos e 

não-pagos, os limites de concentração de empréstimos em uma só empresa, entre outras 

medidas. Como regulamentação prudencial tem-se os instrumentos destinados a ressarcir os 

interesses lesados e fornecer uma salvaguarda ao sistema quando a regulamentação preventiva 

falha ou se demonstra insuficiente, a exemplo dos seguros de depósitos. Esses instrumentos 

tornaram-se mais necessários no contexto de globalização dos mercados: 

Com a internacionalização e integração dos mercados e dos países, as instituições 

bancárias assumem agora o risco de transformação dos prazos associados a 

transações em diferentes moedas nacionais, com diferentes instrumentos financeiros 



43 
 

e entre diversos mercados e sistemas financeiros nacionais. Cabe aos bancos centrais 

assegurar que a busca incessante de lucros pelas instituições bancárias individuais 

seja efetuada de forma adequada, isto é, sem ameaçar a estabilidade do sistema 

bancário em seu conjunto, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito internacional. 

(FREITAS, 2002, p. 412) 

Contudo, sem desqualificar os esforços de monitoramento, deve-se reconhecer a 

capacidade limitada, seja dos próprios bancos, ou da regulação e supervisão financeira, em 

controlar a qualidade dos créditos detidos pelo sistema bancário. Segundo a consideração de 

Goodhart (1989, p. 47), as pressões competitivas e a busca por maiores rentabilidades levam 

os bancos a expandirem suas atividades em fases de crescimento da economia, de modo que 

uma instituição que assuma uma postura mais conservadora neste contexto tem sua parcela de 

participação no mercado ameaçada. Quando ocorrem modificações no cenário 

macroeconômico, a redução à exposição de risco acontece tão abruptamente que chegam a 

ameaçar a solidez das próprias instituições.  

Como ressalta Freitas (2002), o comportamento míope dos bancos já era observado 

por Keynes (1931) e se repetiu diversas vezes nas últimas décadas. Esses eventos explicitam a 

deficiência de monitoramento de risco de crédito e a inadequação de algumas regras 

relacionadas à assunção de riscos pelos bancos.  

A função do banco central de “banco dos bancos” é dada em conjunto com a função de 

administrador do sistema de pagamentos. O sistema de pagamentos é definido como o 

conjunto de instrumentos e/ou procedimentos bancários que permitem a transferência de 

valores entre pessoas ou organizações (Banco Central do Brasil, 2005). Ou seja, o sistema 

reúne os procedimentos desde a operação em si até sua liquidação em seu destino final. Um 

sistema de pagamentos sólido permite o funcionamento do mercado de maneira eficiente, já 

que procura minimizar e manter sob controle os riscos de que um problema pontual 

enfrentado por um participante do mercado tenha reflexo nos demais. Além do citado, um 

sistema de pagamentos consolidado permite melhorar a eficiência do setor bancário, inclusive 

no sentido de identificar precocemente uma instituição com problemas de solvência. 

Para que um sistema de pagamentos tenha credibilidade é necessário que haja normas 

e leis que obriguem as partes a cumprir o que foi predeterminado. O respaldo jurídico deve 

funcionar de modo que os direitos e as obrigações dos envolvidos estejam expostos com 

clareza, tanto em relação às condições operacionais, seus riscos e a possibilidade de erros 

durante o processo.  
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O banco central deve, portanto, ser responsável pela estabilidade do sistema de 

pagamentos, por considerar a forte relação entre este e os objetivos de política monetária, 

além do fato de o banco central possuir as informações mais completas do mercado. 

Consequentemente, como prestamista de última instância (lander of last resort) o banco 

central atua no sentido de prover liquidez a instituições com dificuldades financeiras. Essa 

função é especialmente importante em países emergentes, que possuem instituições mais 

fracas. No entanto, esta função deve ser encarada como um recurso de curto prazo que supre 

necessidades temporárias. De forma alguma deve ser tido como uma forma de sustentar 

instituições que não sejam sólidas, uma vez que deste modo sua insolvência seria apenas 

postergada.  

O papel de prestamista em última instância representa uma das funções mais 

essenciais do Banco Central. Porém, não representa um dever de fornecer um 

socorro ilimitado aos bancos em qualquer circunstância. Isto porque a certeza de 

contar com um suporte certo e ilimitado do Banco Central estimularia os bancos a 

assumir riscos cada vez maiores (problema do moral hazard). Desta forma, a 

instabilidade intrínseca da atividade bancária aumentaria de forma considerável, 

agravando o potencial de crise e suas consequências nefastas para o conjunto da 

economia. (FREITAS, 2002, p.409) 

A ação do Banco Central como prestamista de última instância está diretamente 

relacionada à supervisão e regulação do sistema bancário. Os bancos centrais devem 

participar ativamente da supervisão e do controle da atividade bancária, a fim de evitar que as 

instituições financeiras assumam riscos excessivos, obrigando-os a agir como prestamista de 

última instância.  

As funções diretamente ligadas ao governo, de banqueiro e assessor econômico, estão 

relacionadas ao fato do Banco Central deter as contas mais importantes do governo, inclusive 

as reservas em moedas estrangeiras. O Banco Central é responsável por acompanhar a 

execução orçamentária do governo, atuar em nome do Tesouro nos leilões de títulos públicos 

federais, representar junto a organismos internacionais, receber as disponibilidades de caixa 

de um país, administrar as reservas internacionais, além de prover pesquisas, estudos e 

estatísticas em relação ao mercado de moeda e crédito e o sistema financeiro nacional. (Banco 

Central do Brasil, 2008) 

Entretanto, as funções de um banco central nas configurações apresentadas acima nem 

sempre foram bem definidas desta maneira. Suas atribuições são resultado de um processo 

histórico de evolução destas instituições, ocorrida de acordo com o desenvolvimento do 

capitalismo e as necessidades surgidas conforme o tempo e a região. É exatamente por isso 



45 
 

que os países não apresentam um padrão de desenvolvimento dos bancos centrais, conforme 

será exposto no tópico a seguir. 

 

2.2 Origens dos bancos centrais 

Há um longo caminho até os Bancos Centrais tomarem a forma como conhecemos 

atualmente. Ao longo do processo, cada país apresentou características próprias, relacionadas 

às perspectivas de desenvolvimento de cada região. Os primeiros bancos centrais são datados 

dos séculos XVII e XVIII, desenvolvidos em alguns países europeus, quando algum banco 

comercial privado se destacou dos demais. Esses bancos, denominados bancos especiais, 

acumulavam as funções de controle da circulação de papel-moeda, garantia da 

conversibilidade de seus papéis em ouro e financiamento do Estado. 

Na ocasião, o primeiro exemplo é o Banco da Inglaterra criado em 1694 como um 

banco comercial privado de emissão e depósitos, cujo objetivo explícito era financiar os 

gastos do governo inglês. Em sua origem, a instituição não recebeu poderes de exclusividade 

na emissão de moeda fiduciária, porém fez-se valer de suas relações privilegiadas com a 

Coroa e, ao passo seguinte, toma o caráter de principal banco emissor. 

De um lado, suas relações com o Tesouro inglês levaram-no a atuar como banqueiro 

do governo, como agente fiscal e como administrador da dívida pública. De outro 

lado, em virtude da sua posição dominante no mercado como banco emissor, o 

Banco da Inglaterra assumiu o papel de depositário das reservas do país e dos outros 

bancos. (FREITAS, 2000, p.401) 

Segundo a elaboração das fases de desenvolvimento do Banco da Inglaterra por 

Victoria Chick (1986), o banco central inglês acompanhou as mudanças na dinâmica dos 

bancos comerciais e a evolução do sistema financeiro como um todo. O primeiro estágio 

descrito marca, portanto, o início da prática, pelos bancos comerciais, de conservar depósitos 

no Banco da Inglaterra. O segundo estágio de desenvolvimento é datado do século XIX, 

quando se desenvolve o mecanismo de compensação, em que se passa a utilizar dos depósitos 

bancários como meio de pagamentos. Deste modo, os bancos comerciais começam a utilizar 

suas reservas depositadas no Banco da Inglaterra para liquidar suas posições credoras ou 

devedoras. 

O ato bancário de 1844 inaugurou uma reforma no sistema monetário inglês. O Bank 

Charter Act conferiu ao Banco da Inglaterra o monopólio de emissão de papel-moeda em todo 

país, além de atribuí-lo a principal função de um banco central de prestamista de última 
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instância, ou seja, banco dos bancos. O Ato foi considerado por Keynes (1930) como um 

progresso importante para a gestão da moeda fiduciária: 

This Act was compounded of one sound principle and one serious confusion. The 

sound principle consisted in the stress laid on the limitation of the quantity of the 

representative money as a means of ensuring the maintenance of the standard. The 

confusion lay in the futile attempt to ignore the existence of the bank money and 

consequently the interrelationship of money e bank credit, and to make 

representative money behave exactly as though it were commodity money. 

(KEYNES, 1930, v. 2, p. 14-15 apud FREITAS, M. C. Penido, 2000, p. 402)  

A segunda metade do século XIX, após a instituição do Ato, a Inglaterra foi palco de 

diversas crises financeiras, que levavam à consequente corrida bancária e pânicos cada vez 

mais frequentes. A atuação do Banco da Inglaterra como banco dos bancos, somada à 

utilização da moeda bancária como meio de pagamentos, ampliava a capacidade dos bancos 

em criar crédito. Porém, com regras mais restritivas para a emissão pelo banco central, os 

bancos ficavam mais vulneráveis a uma redução de liquidez e às crises de confiança no 

sistema bancário. 

The bank of England learned how to manage its international reserves during a long 

period of experiment in the first half of the nineteenth century, culminating in the 

Bank Act of 1844. This had to be suspended in crisis in 1847, 1857 and 1866, until 

the Bank mastered the technique of discount-rate manipulation. Countries such as 

France, which held her discount rate fixed except for a short period between 1856 

and 1865, would employ other devices to manage their exchanges, such as paying 

out overvalued metal, as we have seen, or lightweight coin, or changing their 

effective specie prices and thus the gold (and silver) export and import points, 

offering dealers interest-free advantages, and so on. The system was a managed one; 

the central focus of that management was the Bank of England. (KINDLEBERGER, 

2005, p. 69) 

Até então o Banco da Inglaterra não exercia nenhuma função de estabilizador do 

mercado monetário. Na verdade, as configurações deste banco eram típicas de um banco 

privado, que continuava recebendo depósitos do público e realizando empréstimos, visando 

sempre o lucro para a instituição. Isto é, assim como qualquer outro banco privado, o Banco 

da Inglaterra estava exposto à disputa concorrencial, submetido à lógica de valorização do 

capital e se recusava, como empresa, a tomar medidas que reduzissem sua rentabilidade. 

Por conta da reforma monetária e das crises que se desencadearam a partir de então, o 

debate na Inglaterra em relação à necessidade de um banco central tomou força. Os free 

banking defendiam que vários bancos emitissem bilhetes que fossem conversíveis em ouro 

segundo uma regra fixa. Sua posição estava embasada principalmente na noção de livre 

comércio, livre concorrência e na falta de confiança na administração estatal da moeda 

fiduciária. Por outro lado, os defensores do central banking ressaltavam as vantagens de uma 
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centralização em torno do Banco da Inglaterra, tida como natural em sua evolução histórica e 

reforçada pela qualidade superior de seus créditos. (FREITAS, 2000) 

O terceiro e quarto estágio de desenvolvimento do banco central inglês foi marcado 

pelo afastamento do caráter de banco comercial da instituição e à aproximação da função de 

autoridade monetária, sem fins lucrativos. O reconhecimento da relação entre moeda e 

crédito, bem como a não-neutralidade da moeda bancária, levou o Banco a assumir 

responsabilidades em relação ao controle do sistema monetário e creditício, a fim de evitar, ou 

pelo menos, minimizar as crises monetárias. (CHICK, 1988) 

A partir do quinto estágio de desenvolvimento do banco central inglês, as autoridades 

monetárias começam a se preocupar com o controle das condições de solvência dos bancos, e 

não apenas com a regulamentação. É nesta fase que os bancos comerciais começam a 

administrar ativamente seus passivos. O último estágio destacado por Victoria Chick (1988) é 

desenvolvido apenas na década de 1980, marcado pelo processo de securitização de crédito. 

A ordem cronológica vista para o desenvolvimento do Banco da Inglaterra não é 

identificada em outros países europeus. A exemplo do Banco de França, criado por Napoleão 

Bonaparte em 1808, que inicialmente também tinha caráter de banco comercial. Ao longo do 

desenvolvimento do setor financeiro francês, o banco em questão acumulou as funções de 

depositário das reservas bancárias, supervisão do sistema bancário e prestamista de última 

instância. Vale ressaltar, contudo, que o processo de transformação do Banco de França foi 

marcado por fortes conflitos com os demais bancos, pois este adotava uma postura 

concorrencial bastante agressiva.  

O caso particular do Banco de França é que este assume a responsabilidade pela 

estabilidade do sistema monetário antes mesmo da generalização dos meios de pagamentos e 

do desenvolvimento de um sistema de compensação entre bancos. Isto é, até o final da 

primeira guerra mundial, a França tinha o papel-moeda como o meio de pagamento mais 

utilizado, o que dificultou o desenvolvimento de um mercado de crédito a partir dos depósitos 

bancários. Por outro lado, o Banco de França era responsável por fornecer liquidez a um 

banco comercial, através das reservas, toda vez que se fizesse necessário. (FREITAS, 2000). 

Segundo Pellegrini (2004), havia duas possibilidades de um banco comercial se 

sobressair em relação aos demais e assumir a posição de Banco Central. A primeira, conforme 

citado, está diretamente relacionada aos privilégios obtidos a partir das relações com o Estado, 
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principalmente quanto ao financiamento, ao monopólio de emissão de moeda4 e ao 

gerenciamento e proteção das reservas metálicas de um país. Este é o caso, além do Banco da 

Inglaterra, dos bancos da França, Suécia e Prússia.  

No segundo caso, o surgimento do Banco Central está relacionado ao esforço de 

unificação do sistema monetário, a fim de torná-lo racional ao desenvolver um sistema de 

pagamentos único. Em outras palavras, é uma forma de justificar o surgimento a partir das 

necessidades do próprio mercado financeiro. Este último é o caso dos bancos da Itália, 

Alemanha e Suíça. De ambos os modos, no entanto, o banco em questão recebia poderes 

políticos na posição de Banco de Governo. 

Portanto, as duas razões integradas deram origem à instituição Banco Central, como 

resultado de um processo de interação entre Estado e as ações políticas com as necessidades 

de mercado. Porém, vale ressaltar que estes bancos não foram criados intencionalmente para 

desempenhar tais funções preestabelecidas. O que ocorre é que isso se deu em um processo 

natural, em que os bancos passaram a desempenhar tais funções progressivamente.  

Há casos de bancos centrais que nunca executaram a função de bancos comerciais e já 

foram criados para exercer a função de pilar para o desenvolvimento do sistema monetário. É 

este o caso norte-americano, com o Federal Reserve, que surgiu a partir da eclosão de uma 

crise financeira, que explicitou a fragilidade o sistema bancário no país. 

Em dezembro de 1913 foi criado o Federal Reserve System, em Washington, sob a 

configuração de um poder compartilhado entre 12 bancos centrais regionais, que seriam 

responsáveis por assegurar a circulação monetária a níveis compatíveis com a atividade 

econômica, organizar um sistema de compensação bancária, conceder financiamentos a 

bancos comerciais conforme houvesse necessidade de ajustamento de suas reservas e atuar 

como prestamista de última instância, além de possuírem o direito de emissão de moeda 

fiduciária e atuarem como agentes fiscais do governo.   

Não houve, em sua criação, nenhuma atribuição quanto ao controle da oferta 

monetária e do crédito. Esta função só foi incorporada ao FED após a crise de 1929, quando 

na ocasião as responsabilidades da organização foram redefinidas. O passo subsequente da 

reforma foi reduzir substancialmente a autonomia dos bancos centrais regionais, uma vez que 

demonstraram a incapacidade de evitar a propagação e o aprofundamento da crise. As 

                                                           
4
 Cabe lembrar que, na época, qualquer banco que recebesse depósitos em metal precioso emitia certificados que 

funcionavam como dinheiro (PELLEGRINI, 2004) 
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orientações do poder executivo levavam à unificação do FED, já que ampliavam as 

atribuições da Junta de Governadores do Banco da Reserva Federal, cujos membros são 

escolhidos pelo Presidente da República e suas ações são submetidas à aprovação do 

Congresso. 

De uma forma geral, ao final do século XIX, quando um banco se tornava “banco dos 

bancos”, ou seja, depositário das reservas financeiras dos demais bancos comerciais, já se 

desenhava uma configuração importante a caminho da formação de um Banco Central. 

Consequentemente, ao atribuir a ele a responsabilidade de dar liquidez ao mercado quando 

necessário, através das operações de redesconto, torna-se o principal banco de uma economia.   

Deste modo, as raízes de criação dos bancos centrais se encontram nas funções de 

banco do Governo, banco de emissão e guardião de reservas. Ao tomar a primeira função 

como exemplo, como banco do Governo, a instituição era responsável por fazer empréstimos, 

antecipar receitas, administrar a dívida pública e repassar parte de seus recursos para o 

Estado.  

Portanto, a existência de um Banco Central passou a se justificar através da 

manutenção de um bom funcionamento do sistema bancário e do sistema de pagamentos, uma 

vez que “os bancos comerciais são emprestadores e investidores que correm riscos, pois 

exercem operações ativas e passivas descasadas, considerando que os riscos dos ativos 

excedem os dos seus passivos” (SCHLOTTFELD, 2009, p.27). No entanto, seu caráter 

privado representa um ponto contraditório, já que só seria possível a instituição prezar pela 

ordem se não houvesse competição com outros bancos, tanto na busca por maior lucratividade 

quanto na captação de novas carteiras de clientes. 

A discussão que segue, então, está no caráter público do Banco Central, uma vez que, 

em alguns casos de formação, ele aparece como um banco privado que se desenvolveu. 

Segundo CORAZZA (2001), a mudança de banco privado para banco público pode ser 

relacionada à sua função de ser ‘banco dos bancos’, uma vez que este apareceria no topo do 

sistema financeiro. Ao oferecer empréstimos e garantir a liquidez às demais instituições 

financeiras, o banco central também é incumbido de fiscalizar e regulamentar o sistema 

financeiro como um todo. A existência de fatores como risco moral5 por parte do 

                                                           
5
 “Entende-se como risco moral aquele incentivo comportamental resultante da existência de determinada forma 

de garantia. Consiste no risco que surge do comportamento de uma pessoa ou agente econômico que, por existir 

um tipo de cobertura ou seguro para suas ações, poderá reduzir cuidados mínimos necessários. O caso de os 

Bancos Centrais atuarem como prestadores ou prestamistas de última instância podem gerar atitudes típicas de 
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comportamento dos agentes, a imperfeição do mercado, devido à assimetria de informação e 

seleção adversa, e a dificuldade de monitoramento das operações efetuadas pelas instituições 

em nome das carteiras de seus clientes são os três principais pontos que fortificam sua posição 

de banco público.  

A disseminação da ideia de bancos centrais como um todo ocorreu em meados de 

1920, na Conferência Financeira Internacional realizada em Bruxelas. Foram criados cerca de 

48 bancos centrais entre 1920 e 1925, dentre os quais estavam o do Chile (1923), da China 

(1928), do México (1932) e da Argentina (1935). (Freitas, 2000, p.408). Nessa época, a 

missão Niemayer no Brasil tentou estabelecer um banco central ortodoxo, nos padrões do 

banco central inglês. No entanto, a criação do Banco Central do Brasil ocorreu 

posteriormente, em 1965, sob o plano de fundo da Reforma de 1964, conforme veremos a 

seguir. 

 

2.3 Criação do Banco Central do Brasil  

O ano de 1850, na primeira década do Segundo Reinado, teve um destaque relevante 

para o desenvolvimento do Brasil, tanto em relação ao fim do tráfico negreiro quanto ao 

amadurecimento da atividade cafeeira. Neste ano, o sistema bancário brasileiro era formado 

por apenas três bancos comerciais. O aumento no número de instituições bancárias só ocorreu 

após a lei de 1888, quando os “papelistas” substituíram os “metalistas” no governo, 

introduzindo um sistema bancário livre. A mudança levou a uma grande expansão da emissão 

de moeda ao longo da década de 1890 com importantes consequências inflacionárias 

(GOLDSMITH, 1986) 

O Banco do Brasil já possuía posição de destaque no sistema bancário desde esta 

época e seu desenvolvimento ocorria pari passu com a economia brasileira. Apesar da sua 

existência já em 1808 como primeiro banco em território nacional, a instituição foi liquidada 

em 1829, e sua criação oficial é datada de 1853, após a fusão do Banco do Brasil de Mauá e 

do Banco do Comércio do Rio de Janeiro. O sistema bancário era quase exclusivamente 

concentrado na capital, Rio de Janeiro, com 23 unidades bancárias instaladas, detentoras de 

93% do capital e reservas de outros bancos menores.  

                                                                                                                                                                                     
risco moral por parte dos agentes. Outro ramo no qual se observa, de forma intensa, problemas deste tipo é o do 

mercado de seguros” (STIGLITZ & GREENWALD, 2003 apud SCHLOTTFELDT 2009, p. 28) 
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Durante o período da República Velha (1889–1930), o sistema bancário brasileiro 

enfrentou uma série de dificuldades, chegando a pontos extremos de situações quase caóticas. 

Os problemas eram derivados principalmente da atividade bancária livre e por sua 

liberalização, após a lei de janeiro de 1890, a qual permitia a utilização de títulos 

governamentais como cobertura para as cédulas, “porque a oferta de crédito ilimitada era 

considerada essencial, em vista a crescente demanda por crédito resultante da substituição 

do componente escravo da força de trabalho por trabalhadores assalariados, e das incertezas 

políticas que acompanhavam a derrocada do Império” (GOLDSMITH, 1886, p.93). 

Se até 1889 o Brasil possuía apenas doze bancos comerciais, a consequência desta 

mudança em prol do trabalho livre foi o aumento para 68 bancos comerciais em 1891. Houve 

a expansão dos ativos em quase cinco vezes durante esses dois anos e o aumento da 

participação da atividade bancária em relação ao produto interno. No entanto, esse 

crescimento desenfreado ocorreu sem as devidas limitações legais e supervisão do governo. 

Após a Proclamação da República, o Banco do Brasil mudou seu nome para Banco 

dos Estados Unidos do Brasil, fundado durante a euforia dos anos 1890 e com o aval das 

autoridades para emissão de papel-moeda em até 50 milhões de mil-réis. A exposição do 

banco ao risco e a baixa liquidez o fez ter dificuldades e acumular prejuízos, resultando em 

sua fusão com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil. No entanto, a fusão e o 

apoio governamental não foram suficientes para o então Banco da República do Brasil 

reestabelecer as condições saudáveis. O período se encerra ainda com a existência de uma 

concentração bancária forte e com pouco espaço para os bancos comerciais estrangeiros, 

sendo que apenas três destes operavam no país. 

 Em dezembro de 1905, o Banco do Brasil volta a ter seu nome tradicional, por 

decreto, e assim o mantém até os dias de hoje. No período entre guerras (1914–1945), o 

Banco do Brasil atuava como banco emissor e, eventualmente, como operador do mercado de 

câmbio, acumulando suas atividades básicas de banco comercial. Vale ressaltar que o 

crescimento da atividade bancária neste período não sofreu tamanhas oscilações como no 

período anterior. 

A tentativa de limitar o poder do Banco do Brasil e criar um banco central brasileiro 

ocorreu já no ano de 1931, com a missão Niemayer. Sir Otto Niemayer foi encarregado pelo 

governo inglês de aconselhar o governo brasileiro em relação às reformas que se fizessem 

necessárias para a reconstrução financeira do país. Duas grandes medidas estavam inclusas: a 

manutenção do equilíbrio orçamentário e a estabilização da moeda.  
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A estabilização da moeda compreendia medidas que estabelecia um banco central 

ortodoxo e já se destacava a importância da credibilidade das autoridades monetárias: 

A confiança no futuro do Brasil dependerá fundamentalmente da crença, tanto no 

Brasil quanto fora dele, na estabilidade e na eficiência do sistema monetário. Foi 

para criar e promover tal confiança que praticamente todos os países mais 

importantes do mundo adotaram sistemas de reservas baseados nos bancos centrais 

(...). Não é o bastante que um país possua um banco central. Este precisa ser um 

banco central genuíno, conduzido exclusivamente como tal (...), e não um banco 

acima de tudo dedicado a transações comerciais e meramente desempenhando 

algumas funções de banco central. (NIEMEYER apud ABREU, 1999, p.86) 

Foram duas opções apresentadas no relatório produzido por Niemeyer. A primeira 

transformava o Banco do Brasil em um banco central ortodoxo, já a segunda, estabelecia uma 

instituição inteiramente nova, que fosse criada já assumindo o direito exclusivo na emissão de 

moeda e as demais funções de banco de reserva. A primeira opção foi considerada inviável, 

pois as transações do Banco do Brasil exerciam um papel importante na economia brasileira 

que não poderia ser descartado. Seria mais fácil, portanto, criar uma instituição nova e 

remover do Banco do Brasil as funções de banco central que desempenhava. (ABREU, 1999) 

A missão Niemeyer se encerra com resultados pouco satisfatórios. Algumas 

recomendações quanto à detalhes específicos da política fiscal foram seguidas pelo governo 

brasileiro. No entanto, um banco central independente e ortodoxo não foi adotado, assim 

como a sugestão as considerações sobre intervenções no mercado de café foram ignoradas.  

O sistema bancário brasileiro se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando ocorreu um aumento significativo no número de estabelecimentos bancários no país. 

Sobrepujados pela conjuntura inflacionária e com o objetivo de especular no mercado 

imobiliário, tais estabelecimentos compreendiam desde bancos até pequenas casas bancárias, 

que operavam como corretores de imóveis e de câmbio, além de oferecer crédito pessoal. 

Em 1945, no último ano da Guerra e do primeiro governo de Getúlio Vargas, foi 

criada a Superintendência da Moeda e Crédito (SUMOC), cujos primeiros superintendentes 

eram Eugênio Gudin e Octávio Gouveia Bulhões. A criação da SUMOC representou os 

esforços iniciais para o desenvolvimento de um banco central brasileiro. No entanto, devido à 

forma como o sistema bancário brasileiro estava estruturado, a resistência à sua criação 

advinha de diversas instituições, principalmente do Congresso e do Banco do Brasil, que 

exercia sozinho a função de banco central até 1945. 

A estrutura do sistema bancário brasileiro passou por diversas mudanças após 1945. O 

movimento deflacionário que se seguiu nos primeiros cinco anos após o final da guerra, 
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somada à liberalização cambial e do comercio exterior, reduziu o número dessas casas. Como 

resposta, as autoridades monetárias, incluindo a SUMOC, incentivaram as fusões e 

aquisições, principalmente preocupadas com as instituições menos sólidas. 

A redução da matriz bancária abriu espaço para que os maiores bancos aumentassem o 

número de suas agências. Além do crescimento e o aumento do grau de monetização da 

economia brasileira, o boom do café em 1949 influenciou bastante esse processo. Com o 

aumento da demanda por crédito para financiar a produção e a comercialização do produto, na 

medida em que a fronteira do café avançava pelo interior, novas agências eram abertas, 

movimento observado principalmente no interior de São Paulo. As operações com café eram 

particularmente vantajosas para os bancos comerciais, uma vez que não envolviam risco por 

serem garantidas pelo Banco do Brasil, exercendo os bancos comerciais o papel de agentes do 

banco do governo. Em 1954, com o fim do boom do café, os bancos que atuavam nesse 

mercado perderam a posição privilegiada. 

Após 1954, o processo de substituição de importações industriais ganhou mais espaço 

na dinâmica econômica brasileira. Os empréstimos e descontos comerciais e industriais 

tornaram-se as operações mais rentáveis e consolidaram os bancos que surgiram com base nas 

atividades não cafeeiras. No entanto, assim como o café, a atividade industrial também se 

concentrou no eixo sul, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, fazendo com que a 

atividade bancária crescesse desordenadamente e em apenas algumas regiões do Brasil.  

Foi apenas na segunda metade da década de 1950 que a SUMOC se fortaleceu e foi 

possível estabelecer uma divisão clara de papéis entre Banco do Brasil, SUMOC e Tesouro. 

Estes três órgãos, portanto, eram responsáveis por gerenciar a política econômica, 

principalmente a monetária.  

Conforme delimitado por Corazza (2005), a SUMOC passa a atuar com atribuições 

típicas de um banco central, como a fixação dos juros do redesconto e a determinação do 

percentual de compulsório depositado pelos bancos, a fiscalização dos bancos comerciais e 

condução da política cambial e de mercado aberto. Era responsabilidade do Conselho da 

SUMOC a orientação geral da política monetária, mas não tinha o poder de execução. 

Já o Banco do Brasil, na metade do século XX, era o maior banco do país e assim, 

assumiu gradualmente a posição de autoridade monetária. Após a criação da SUMOC, o 

banco aparecia como executor da política estabelecida, tendo como atribuição a operação da 

Carteira de Redesconto (CARED), que além de definir a taxa de redesconto, também 
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refinanciava determinadas atividades em nome do governo. Na CARED, o limite de 

redesconto que cada banco poderia utilizar era fixo em um teto, que correspondia ao total de 

seu capital mais reservas. Acima desse teto, os bancos tinham a possibilidade de descontar 

títulos de operações comerciais especificadas pelas autoridades monetárias, que era uma 

forma de direcionar o fluxo de crédito para um setor específico. Além desta, a Caixa de 

Mobilização Bancária (CAMOB), com o objetivo de socorrer bancos em crise de liquidez, 

atuando como emprestador de última instância e refinanciando empréstimos de prazos mais 

longos; e a Carteira de Câmbio e de Comércio Exterior (CACEX) e a Carteira de Câmbio do 

Banco do Brasil, que em conjunto eram responsáveis pela política cambial. Como última 

atribuição, tal banco era o depositário das reservas voluntárias dos bancos comerciais e fazia a 

compensação de cheques.  Sua relação com o Tesouro, que por sua vez era responsável pela 

emissão e pela amortização de papel-moeda, executada através da sua Caixa de Amortização 

(CAMOR), consistia em receber e antecipar receitas, além de realizar pagamentos e conceder 

empréstimos.  

Na cúpula do sistema, dando a orientação geral, estava o Conselho da SUMOC 

constituído pelo Ministro da Fazenda, pelo Presidente do Banco do Brasil, pelo 

diretor-executivo da SUMOC, pelos Diretores da Carteira de Câmbio, CACEX e 

Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, e pelo presidente do BNDE. 

(SOCHACZEWSKI, 1993, p. 295) 

O mecanismo do sistema estava formulado da seguinte maneira: o Banco do Brasil, 

quando necessitava de papel-moeda para o próprio caixa ou para repassar aos bancos 

comerciais (de quem era depositário das reservas voluntárias), levava à CARED os títulos 

comerciais ou notas promissórias que seriam redescontados em troca de papel-moeda. A 

CARED, por sua vez, solicitava ao Tesouro o papel-moeda. Uma vez que os títulos venciam, 

o Banco do Brasil restituía o papel-moeda à CARED, e esta o devolvia para o Tesouro para 

incineração na Caixa de Amortização. Dessa forma, teoricamente, o papel-moeda era emitido 

com garantias comerciais, como exigem os manuais de um banco central (SOCHACZEWSKI, 

1993, p. 296) 

O problema que havia por trás da formulação desse sistema está relacionado a dois 

vazamentos: o primeiro ocorria a partir das “encampações”, em que se anulavam os créditos e 

débitos existentes entre o Banco do Brasil, a CARED e o Tesouro. No curto prazo, a limitação 

é que o débito da CARED com o Tesouro não poderia passar de 25% das disponibilidades em 

ouro e divisas. No longo prazo, a falta de legislação fazia com que esse limite na prática não 

existisse, pois toda vez que a CARED atingia esse limite, era votado no Congresso Nacional 

uma lei “encampando” a emissão realizada pelo Tesouro. Ou seja, no limite o Tesouro era 
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responsável pelo papel-moeda em circulação, ao cancelar os débitos da CARED, Banco do 

Brasil e Tesouro. 

O segundo era dado a partir da combinação de outras duas funções do Banco do 

Brasil: a de depositário das reservas bancárias e a de banco comercial, já que tais reservas 

aumentavam o potencial de criação monetária do Banco do Brasil: 

De fato, um banco comercial tem como limitação à suas operações o volume de 

reservas que tem depositado junto às autoridades monetárias. As reservas 

compulsórias fixam para o sistema bancário o multiplicador, e são exatamente as 

reservas voluntárias (ou, o excesso de caixa livre para empréstimo) que permitem a 

expansão das operações. Se um banco sobre expande seus empréstimos, 

necessariamente perderá reservas na compensação e será obrigado a reduzir suas 

operações. Se, no entanto, um banco é o próprio depositário das reservas, isto é, se 

ao perder na compensação basta creditar na conta do credor, criando reservas, este 

banco não tem limites para as operações ativas. (SOCHACZEWSKI, 1993, p. 298) 

A dinâmica do sistema financeiro deve ser analisada mais de perto. Em linhas gerais, o 

Brasil não possuía uma política de crédito coordenada com a política monetária, o que 

resultava na perda de eficácia das políticas propostas. A emissão de moeda era feita de acordo 

com a necessidade de cobertura do déficit do Tesouro e o tamanho do déficit era apenas 

função dos gastos do governo, sem levar em conta os impactos financeiros. Dessa forma, os 

bancos dispunham de recursos em caixa suficientes para aumentar a oferta de crédito.  

Assim a estrutura legal que regulava as operações dos bancos comerciais 

compreendia um conjunto de instrumentos pouco coordenado, com pequena inter-

relação, produzindo às vezes políticas bastante incoerentes. Mais ainda, qualquer 

política de crédito pressupõe a existência de uma política monetária a ela vinculada, 

já que grande parte da eficácia dos controles de crédito se perde caso a expansão da 

oferta monetária não seja controlada pelas autoridades. Este era realmente o caso do 

Brasil, onde a emissão de moeda se fazia na medida das necessidades de cobertura 

do déficit do Tesouro, sendo o tamanho do déficit função das decisões dos gastos do 

governo, independentemente do seu impacto financeiro. Dessa forma, torna-se 

difícil aceitar a existência de uma efetiva política de crédito, quando a emissão 

primária de moeda provia suficiente caixa aos bancos para expandir suas operações 

de empréstimo. (SOCHACZEWSKI, 1993, p 20) 

O instrumento de controle do crédito à disposição das autoridades monetárias eram os 

“requerimentos de reservas” de dois tipos: os fixos e os variáveis. As reservas fixas eram de 

15% dos depósitos à vista e 10% dos depósitos a prazo. Já as variáveis, eram requerimentos 

adicionais criados pela SUMOC com percentuais de 8% e 4% para depósitos à vista e a prazo, 

respectivamente. (SOCHACZEWSKI, 1993, p 24) A SUMOC tinha a liberdade de alterar 

esses percentuais variáveis de depósitos compulsórios, mas raramente o fazia. Nas vezes em 

que foram alterados serviram mais como uma forma de transferência de recursos para o 

governo do que para o controle da liquidez especificamente. Essas taxas de reservas 

compulsórias eram depositadas junto ao Banco do Brasil. Portanto, ao aumentar a alíquota 
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compulsória, a intenção da SUMOC era que o Banco do Brasil dispusesse de recursos 

adicionais de caixa, que seriam transferidos ao Tesouro a título de empréstimo, realizando 

assim uma forma de financiamento de déficit não inflacionária.  

Mas na prática, não era isso que acontecia. A questão central estava na atuação do 

Banco do Brasil como banco central e banco comercial. “Dessa forma, os recursos adicionais 

depositados pelos bancos comerciais eram adicionados ao caixa do Banco [do Brasil] e 

utilizados para expandir seus próprios empréstimos”. (SOCHACZEWSKI, 1993, p 25). 

Portanto, o financiamento do déficit através do depósito compulsório junto ao Banco do 

Brasil ou através da emissão de moeda tinha, na prática, o mesmo efeito. Nesse sentido, o 

Banco do Brasil dispunha recursos e mecanismos que neutralizavam o controle da moeda e do 

crédito pela SUMOC, reduzindo a instituição a apenas um órgão intermediário do sistema 

financeiro.  

O Banco do Brasil, na posição de banco comercial, assim como os demais bancos 

privados da categoria, tinha recursos provenientes de três principais fontes: capital 

(patrimônio líquido), depósitos à vista e a prazo e empréstimos das autoridades monetárias. O 

aumento de capital dos bancos foi resultado do aumento de novos estabelecimentos à medida 

que a atividade se desenvolvia e também por conta das fusões e aquisições.  

Em valores correntes, o capital do sistema aumentou mais de seis vezes durante o 

período de 1952/1961. No entanto, os valores deflacionados mostram um quadro 

diferente. Pode-se observar uma crescente diminuição do capital bancário (com 

exceção de 1957), na medida em que a inflação aumentava. (...) A indústria bancária 

foi uma das mais rentáveis durante os anos 1950, sendo assim difícil acreditar que 

tais fundos tenham fluído desse sistema para outras atividades. (SOCHACZEWSKI, 

1993, p 135) 

Os empréstimos das autoridades monetárias não era um recurso frequentemente 

utilizado. O redesconto de liquidez, por exemplo, sempre foi visto pelo mercado como um 

sinal de fraqueza, sendo evitado sempre que possível. Já os depósitos à vista e a prazo eram as 

principais fontes de recursos dos bancos comerciais, sendo que houve um aumento 

significativo nas operações de depósito à vista e uma redução nos depósitos a prazo. Essa 

dinâmica refletia a preferência do público pelos ativos de mais curto prazo, ou algum outro 

título que protegesse dos efeitos inflacionários em prazos mais longos. Além disso, a 

diferença entre as taxas das duas modalidades de depósitos era mínima. Uma segunda razão 

para o aumento dos depósitos a vista se deve também ao fato de não haver um mercado de 

títulos desenvolvido:  

Mais ainda, a não existência de um mercado de títulos não desenvolvido não 

oferecia às unidades econômicas um uso alternativo para saldos de caixa ociosos. De 
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fato, a manutenção dos saldos de caixa por partes das unidades econômicas na forma 

de títulos de curto prazo demandaria a existência de um mercado ativo, onde tais 

títulos pudessem ser transacionados sem atrasos e riscos. Tais características (isto é, 

alta liquidez e risco diminuto) poderiam ser encontradas nas Letras do Tesouro. (...) 

Tais Letras, no entanto, além de disporem de um mercado muito restrito (...), não 

ofereciam um rendimento suficientemente elevado (usualmente 6%, em comparação 

com 20% de inflação) para induzir as unidades econômicas a incorrer nos custos de 

transação que resultavam da conversão de caixa em Letras e, posteriormente, 

novamente em caixa. (SOCHACZEWSKI, 1993, p 138) 

 Os bancos comerciais de um modo geral utilizavam esses recursos principalmente em 

empréstimos descontados, pois esses títulos tinham maior liquidez e menor risco que seus 

substitutos diretos, os empréstimos em conta corrente. Geralmente tais títulos se referiam à 

algum tipo de transação real, que tinham as próprias mercadorias utilizadas como garantia. 

Eles poderiam ser descontados pelo Banco do Brasil, ou qualquer outro banco privado, e, por 

uma brecha, não estavam submetidos à lei que definia 12% ao ano como limite de taxa 

máxima de remuneração. Os empréstimos eram direcionados ao setor privado, principalmente 

o complexo industrial/comercial. Já os empréstimos para o setor público não eram tão 

frequentes, pois as taxas de remuneração dos títulos do governo não eram atrativas. Deste 

modo, o setor público não competia com as empresas para a obtenção de recursos, o que 

desestimulava os bancos a diversificar seus instrumentos.  

Para o Banco do Brasil, seu volume de operação de crédito correspondia à metade da 

oferta de crédito ao setor privado e era responsável por 12% do total das agências existentes. 

Nesse sentido, a posição privilegiada era explicada pela adoção de critérios menos rigorosos 

na concessão de empréstimos que as demais instituições e por ser o único banco que concedia 

crédito rural, através da CACEX e da CREAI (Carteira de Crédito Agrícola e Industrial), o 

que consequentemente o fazia estar alocado em regiões que a rede privada não atendia.  

A extensão das atividades comerciais do Banco do Brasil é também observada em 

seu amplo sistema de agências, e por ser o único banco operando em bases 

nacionais. Em 1964, o Banco do Brasil possuía menos de 600 agências, contra 260 

em 1945, comparadas às quase 6000 agências dos outros bancos comerciais. As do 

Banco do Brasil, porém, eram muito maiores, devido aos empréstimos efetuados ao 

setor privado, correspondentes a seis vezes o volume dos empréstimos dos bancos 

comerciais. (GOLDSMITH, 1986, p. 265) 

A participação no crédito ao setor privado do Banco do Brasil se reduziu após 1954 

por dois motivos: o primeiro porque parte de seus recursos foram destinados a cobrir o déficit 

do governo; em seguida, porque o valor dos empréstimos quase não se expandiu. O tipo de 

crédito que o Banco do Brasil concedia era basicamente subsidiado, ou seja, isso implica que 

o custo era absorvido pelo setor público. A consequência é o impacto na política monetária à 

medida que há relação entre o total subsidiado e o déficit do Tesouro, isto é, o subsídio dado 
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ao Banco do Brasil implicava em um aumento da oferta monetária apenas para cobrir os 

custos das operações.  

O impacto na política monetária pode ser apreendido pela relação entre o montante 

do subsídio e o déficit anual de caixa do Tesouro. Este último sempre foi visto como 

a principal causa do aumento do estoque monetário, o que é correto em termos 

diretos. No entanto, o subsídio implícito nas operações do Banco do Brasil 

implicava uma expansão monetária simplesmente para cobrir os custos de tais 

operações. Na verdade, esse tipo de pressão sobre o Tesouro, e por fim sobre o 

estoque monetário, permanecia obscurecido pela expansão primária de moeda para 

cobrir os déficits fiscais, mas sua importância não pode ser ignorada. 

(SOCHACZEWSKI, 1993, p 157) 

A partir de então, tem-se que a criação da SUMOC não conseguiu controlar a emissão 

de moeda no país. Em outras palavras, o Banco do Brasil, a partir da combinação de três 

funções: “ser agente financeiro do Tesouro, autorizado a realizar operações de crédito; ser o 

depositário das reservas voluntárias dos bancos comerciais; e, ainda, ser o maior banco 

comercial do país e o único banco rural” (CORAZZA, 2005, p. 5-6), conseguia inviabilizar 

qualquer controle sobre a emissão dos meios de pagamento. Sobre essa estrutura, portanto, se 

concentravam os esforços e as críticas para a criação de um banco central a partir da década 

de 1960. 

O cenário econômico do início da década levava ao aprofundamento das discussões e 

apresentava dois tipos de problema. O primeiro em relação à aceleração do processo 

inflacionário, que fazia com que alguns setores perdessem a capacidade de financiamento. 

Durante os anos 50 e a vigência do Plano de Metas, a demanda por crédito era direcionada 

principalmente para instalar as unidades produtivas. Uma vez instaladas, as novas unidades 

produtivas começaram a disputar com as empresas já existentes os recursos para 

financiamento do capital de giro. O segundo problema, portanto, dizia respeito às dificuldades 

enfrentadas pelo setor industrial-comercial, que havia se expandido com base em um sistema 

financeiro pouco desenvolvido.  

Desse modo, entravam em discussão também as medidas necessárias para redefinir os 

esquemas de financiamento, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Para o 

primeiro, os esforços deveriam se concentrar no sentido de reduzir a expansão primária dos 

meios de pagamento como forma de financiamento. E, para o setor privado, as medidas 

tomadas deveriam suprir a necessidade de capital de giro e tornar os financiamentos mais 

independentes da inflação. 

Cabe analisar a dinâmica dos financiamentos por setor, o que inclui o setor público, o 

comércio, a indústria e o setor agrícola. O setor público aumentava cada vez a participação no 
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total de moeda em detrimento ao setor privado. O problema era o tipo de gasto que era 

financiado: os déficits representavam desequilíbrios no orçamento fiscal, ao considerar gastos 

e receitas correntes. Isto é, os recursos eram direcionados para cobrir os gastos correntes em 

relação a novos investimentos. Para suprir a necessidade de recursos, as autoridades 

monetárias expandiam os meios de pagamento e aumentavam a alíquota de compulsório 

depositado pelos bancos. Na verdade, todos os planos de estabilização da época estavam 

baseados em ambas as medidas. Por razões políticas, a redução do déficit nunca era 

efetivamente realizada, o que desencadeava como consequência a redução do multiplicador 

bancário, por conta do aumento do compulsório. A redução do multiplicador bancário era 

mais sentida pelos setores de comércio e indústria, uma vez que os bancos comerciais 

detinham a maior parcela das operações do setor privado. O setor de comércio sofreu mais 

com a restrição de crédito por apresentar garantias menos sólidas. No entanto, o surgimento 

de financeiras independentes dos bancos comerciais provocou uma substituição das fontes de 

financiamento, o que supriu parcialmente a necessidade de crédito do setor. O crédito para o 

setor industrial declinou nos três primeiros anos da década, devido às restrições do sistema 

bancário. Nos anos seguintes, entre 1964-1966, o crédito respondia aos movimentos da 

política stop-and-go imposta ao setor. Já o setor agrícola nunca sofreu verdadeiramente com a 

escassez de crédito, por considerar que a oferta de crédito ao setor não pressionava os preços e 

por conta da atuação do Banco do Brasil. 

As dificuldades de crédito fizeram surgir um ‘mercado paralelo’, já que os detentores 

de poupança não encontravam, no mercado financeiro, ativos que compensassem o efeito da 

inflação. Se, de um lado, o acesso ao crédito estava mais difícil para as empresas, por outro a 

limitação da taxa de juros não tornava a poupança atrativa. Deste modo, surge um mercado de 

notas promissórias de fácil funcionamento, em que os papéis eram emitidos pelas empresas e 

vendidos com deságio. Em 1963, ao proibir a colocação direta das notas na bolsa, o governo 

praticamente jogou o mercado na ilegalidade, uma vez que as empresas não estavam dispostas 

a arcar com os custos da intermediação financeira. 

Desta forma, o cenário que precede a reforma monetária reunia elementos como a 

restrição ao crédito, o setor público com dificuldades de cobrir seus gastos de custeio e os 

financiamentos de longo prazo reduzidos, que explicitavam a necessidade de medidas que 

tornassem o mercado financeiro mais eficiente. 

As tentativas de modificar o sistema financeiro iniciaram-se em 1948, com a proposta 

inicial de criação do Banco Central do Brasil, que ficou 14 anos parada na Câmara por 
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questões políticas, uma vez que diversos deputados tinham ligação com o Banco do Brasil ou 

com o setor agrário. Em 1962, a proposta de criação do banco central incluía a criação 

paralela do CMN (Conselho Monetário Nacional) e de um Banco Rural, cujas atividades 

estariam direcionadas para o setor agrícola. O temor de um esvaziamento do Banco do Brasil 

fez com que os dirigentes da instituição apresentassem uma contraproposta, que não foi 

considerada viável. No ano seguinte, o projeto encaminhado à Câmara visava principalmente 

a definição dos papéis entre o Banco do Brasil, Banco Central e SUMOC.  

A discussão se estende até 1964, ano em que foi criado o Banco Central do Brasil 

(Bacen), uma vez que as resistências foram minimizadas sob a ditadura militar. A Reforma 

Monetária de 1964 reformulou as estruturas da SUMOC, transformada agora em Banco 

Central, assumindo a seguinte configuração, conforme destacado por Corazza (2005, p 6-7): 

(a) a emissão de moeda ficou sob sua inteira responsabilidade; (b) as operações de 

crédito ao Tesouro só poderiam ser feitas agora pelo Bacen, através da aquisição de 

títulos emitidos pelo Tesouro; (c) a Cared e a Camob foram abolidas, e seus valores 

líquidos incorporados ao Bacen; (d) o controle e a execução das operações de 

câmbio passaram do Banco do Brasil para o Bacen; (e) criou-se o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), para substituir o Conselho da Sumoc, agora com nove 

membros, dos quais apenas um pertencente ao Banco do Brasil; (f) o Banco do 

Brasil permaneceu como agente financeiro do Governo, mas sem o privilégio de 

fornecer crédito ao mesmo; (g) o Bacen ficou com a possibilidade de delegar ao 

Banco do Brasil a função de guardar as reservas voluntárias dos bancos e de efetuar 

a compensação de cheques; (h) a Caixa de Amortização do Tesouro foi abolida, e a 

função de emitir tornou-se privilégio do Banco Central. 

 Nesse sentido, percebemos que a influência do Banco do Brasil foi significativamente 

reduzida, mas não totalmente extinta. As reservas voluntárias seriam recolhidas pelo Banco 

Central do Brasil, mas o Banco do Brasil tinha autorização para arrecadá-las. Na prática, essas 

reservas não eram transferidas e o Banco do Brasil continuou não perdendo na compensação. 

Além disso, nenhuma de suas carteiras operacionais foi retirada, o que mantinha o banco 

como o maior do país, e seu poder de emissão era continuado através da conta movimento, 

como veremos a seguir. 

Se o Banco Central do Brasil era o emissor, mas não o detentor das reservas e, por 

outro lado, o Banco do Brasil era o detentor das reservas, mas não o emissor, precisava haver 

um canal de comunicação entre as duas instituições. O canal de comunicação e poder de criar 

moeda de tal banco se dava a partir da existência da Conta Movimento, através da qual a 

instituição realizava diversas operações, em nome do Governo, financiadas pelo Bacen. As 

operações a partir de movimentações nesta conta tinham impacto sobre a base monetária. 

[Conta Movimento]. Como o nome indicava era uma rubrica que recebia o float das 

operações entre as duas instituições, liquidáveis semanalmente, pegando a 
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instituição devedora (qualquer que fosse) um juro de 1% ao ano pelo saldo à 

instituição credora. (SOCHACZEWSKI, 1993, p 304) 

Um novo mecanismo se desenvolveu a partir da relação entre a citada conta 

movimento e os orçamentos Fiscal e Monetário. O Orçamento Fiscal refletia as receitas e 

despesas fiscais do governo, enquanto o Orçamento Monetário era responsável por 

dimensionar as metas de expansão monetária, surgido a partir da necessidade de consolidar os 

balanços do Banco Central e do Banco do Brasil e que, durante anos, foi o principal 

instrumento para basear o planejamento da política monetária. Ocorre que, por muitas vezes, 

as despesas fiscais não eram registradas no Orçamento Fiscal, e sim no Orçamento Monetário 

ou na conta movimento.  Isso trazia consequências negativas em dois sentidos: o primeiro, é 

que a crise fiscal se ocultava entre a conta movimento e o Orçamento Monetário, o que trazia 

dificuldade em mensurar sua real proporção; segundo que vários dispêndios do Tesouro 

estavam sendo financiados, sem ressarcimento, pela articulação Tesouro – Banco do Brasil – 

Banco Central, já que o Banco Central poderia adquirir títulos públicos com emissão de 

moeda. Portanto, uma parte do estoque de títulos da carteira do Banco Central representava 

déficits públicos financiados desta maneira.  

Outro dois pontos da Reforma Monetária de 1964 vale ser destacado: a correção 

monetária e a Reforma do Mercado de Capitais. O mecanismo de correção monetária foi 

desenvolvido por considerar que a inflação sistemática desencadeava três efeitos perversos: 

distorce a eficiência dos preços como mecanismo de alocação de recursos, corrói a renda em 

valores fixos e afasta os agentes da poupança. Além disso, só é eficiente se for parcial, ou 

seja, valer apenas para alguns setores. 

Por esse motivo, então, primeiramente foi realizado a atualização dos débitos fiscais 

das empresas e dos indivíduos, uma vez que a uma taxa de inflação entre 50% e 60% ao ano, 

a elevação do capital de giro era feito pelo não recolhimento de impostos, sendo mais 

vantajoso correr o risco de pagar uma multa com juros limitados a 12% ao ano. Em seguida, 

foi criado o Sistema Financeiro de Habitação, que permitiu que os contratos de financiamento 

habitacional fossem corrigidos pela inflação e liberou o preço dos aluguéis, apresentando 

resultados positivos, mas sem cumprir a meta preestabelecida: uma elevação de oito milhões 

de unidades habitacionais. Somado à correção monetária, houve a minidesvalorização do 

câmbio, a partir de agosto de 1968, e a nova fórmula salarial como mecanismos de indexação. 

A Reforma do Mercado de Capitais foi uma medida para solucionar o problema de 

oferta de recursos de longo prazo, através da ativação da bolsa de valores e da recuperação do 
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mercado de debêntures. A medida se mostrou insuficiente para suprir as necessidades do setor 

privado sem a presença de empréstimos e financiamentos diretamente dos bancos comerciais 

e, além de não tornar a fonte de recursos independente da inflação, as negociações estavam 

fortemente concentradas em algumas companhias. 

As negociações nas bolsas de valores continuavam a ser fortemente concentradas em 

algumas companhias, particularmente as de grandes empresas mistas. (...) A 

concentração era ainda mais acentuada nos mercados mais especulativos. 

(GOLDSMITH, 1986, p.423-424) 

A configuração do sistema financeiro a partir da Reforma de 1964 prevaleceu até o 

final da ditadura militar (1985), com algumas modificações ao longo do período, como por 

exemplo, a Lei Complementar nº 12, de 08.11.1981. Essa lei permitia que o Banco Central 

emitisse LTN (Letras do Tesouro Nacional) em nome do Tesouro, já que as despesas com 

juros não eram mais necessárias de serem explicitadas no Orçamento Fiscal. Segundo Corazza 

(2005, p. 8), “por essa lei, ficava o CMN autorizado a dispensar consignação de recursos 

orçamentários para pagamento de juros e outros encargos da dívida pública junto ao Banco 

Central”. Em linhas gerais, ao longo do período militar tem-se a preponderância dos 

interesses governamentais na CMN e atribui-se ao funcionamento da conta movimento do 

Banco do Brasil um dos principais motivos da aceleração inflacionária, principalmente após 

1970.  

Só após a reforma de 1985, ao final do período militar, o Banco Central do Brasil 

começou a ter configurações mais parecidas com as dos bancos centrais internacionais. O 

limite à atuação do Banco do Brasil como autoridade monetária foi imposto a partir da 

extinção da conta movimento, além da transferência ao Banco Central dos saldos existentes 

nas contas de depósitos voluntários mantidos pelos bancos comerciais e caixas econômicas. 

Dois anos mais tarde, em 1987, houve a criação do Orçamento Geral da União, que 

consolidava o Orçamento Fiscal, Orçamento Monetário e o orçamento das estatais.   

 A partir desta reforma, o Bacen deixa de ser responsável pela administração da dívida 

pública com a revogação da Lei Complementar nº12: 

“[O Bacen] Ficou proibido, também, de emitir títulos, embora continuasse 

responsável pela sua colocação junto ao mercado, podendo ele definir, a seu critério, 

a quantidade dos mesmos em sua carteira, com vistas a poder controlar a liquidez” 

(CORAZZA, 2005, p.9). 

Logo no ano seguinte, a Constituição de 1988 representa um marco importante para a 

consolidação do Banco Central nos padrões que verificamos atualmente. Dentre as diversas 

mudanças, ficam estabelecidos os limites das relações entre Tesouro e Banco Central.   
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Para o Sistema Financeiro Nacional, a entrada em vigor da Constituição Federal de 

1988 trouxe pelo menos duas grandes repercussões. A primeira delas dizia respeito às 

condições de ingresso de novas instituições financeiras no mercado. Anteriormente, vigorava 

o sistema de cartas-patentes, em que autorizações para operar eram conferidas pelo Banco 

Central às Instituições Financeiras. Desta forma, Conselho Monetário Nacional fixava um 

número máximo tanto de instituições quanto de agências, que poderiam atuar no mercado. 

Assim, para que uma instituição financeira pudesse entrar no mercado, ou para que pudesse 

ampliar sua atuação, era necessário adquirir a carta patente de outra, criando uma espécie de 

reserva de mercado. Com a constituição de 1988, o sistema de cartas patentes foi superado, 

trazendo consequências positivas ao eliminar a principal barreira para o ingresso de novas 

instituições no mercado. A segunda mudança importante foi a limitação às taxas de juros reais 

cobradas pelas instituições financeiras em 12% ao ano, sem que esta chegasse a ser executada 

na prática.  

A partir de então, a atuação do Banco Central do Brasil passou a concentrar-se no 

controle da taxa de juros, deixando a oferta monetária como variável subordinada. A 

justificativa dessa política era dada a partir da necessidade de oferecer uma remuneração real 

atraente, de modo a evitar a fuga dos detentores de poupança. 

Para isto, o Banco Central deveria atuar diretamente sobre os juros, já que estes, por 

si mesmos, tenderiam a cair, por pelo menos duas razões: primeiro, não havia 

demanda de crédito do público que justificasse um esforço dos bancos para atrair 

recursos disponíveis oferecendo-lhes juros altos; segundo, a persistência das 

pressões expansionistas sobre a oferta monetária, a partir dos problemas de caixa do 

Tesouro e da necessidade de adquirir dólares dos exportadores para atender ao 

serviço da dívida externa, tornava ineficaz o exercício da política monetária 

concentrada no controle de moeda. (CARVALHO, 1993, p.29) 

 Para garantir a estabilidade de juros, o Banco Central começou a utilizar regularmente 

a chamada “zeragem automática de mercado”; 

Essa forma de atuação do BC consiste em assegurar às instituições financeiras que 

carregam títulos federais os recursos necessários para financiar diretamente suas 

posições (zerá-las no jargão do meio financeiro), caso não consigam captá-los no 

mercado. Fornecendo esses recursos a taxas praticamente idênticas à média do dia, o 

BC elimina os riscos de prejuízo no carregamento dos papéis. (CARVALHO, 1993, 

p.30) 

O problema era que esta operação articulava o Banco Central, o Tesouro e o sistema 

financeiro. Se, por um lado, era dada ao Banco Central maior capacidade de controlar a taxa 

de juros e a liquidez do mercado, por outro, a política de aumento de juros para controlar a 

liquidez era anulada, porque, por mais altos que sejam os juros, as reservas dos bancos 
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comerciais não são afetadas, pois o Bacen garante a injeção de recursos. Então, os juros 

elevados, ao invés de reduzir a liquidez dos títulos, produzem o efeito contrário. 

Ao fixar sua atenção na taxa de juros, as reservas bancárias funcionavam como 

variável de ajuste, em que o Bacen influenciava apenas indiretamente. Portanto, o 

Bacen, ao garantir liquidez automática e barata às instituições bancárias, sancionava 

de modo quase integral a criação de moeda por parte do sistema bancário e tornava a 

oferta de moeda quase plenamente endógena. (PAULA & SOBREIRA, 1996, p. 

124) 

 O mecanismo de zeragem automática transformava, portanto, a dívida pública em um 

dos pilares mais importantes da economia brasileira, já que este funcionava como uma janela 

aberta para o sistema financeiro atender às suas necessidades de liquidez a custo zero. 

Buscando romper esse ciclo no cenário econômico brasileiro surgem as primeiras discussões 

objetivas em torno da independência do Banco Central. A clara necessidade de reforma trazia 

consigo a proposta de conceder maior autonomia à instituição, como forma de devolver-lhe a 

capacidade de fazer política monetária. 

O fim da zeragem automática, em 1994, se mostrava uma iniciativa importante para o 

Banco Central retomar o controle da liquidez no mercado e trouxe novas regras para as 

operações de mercado aberto. As intervenções do Bacen deixaram de ser diárias e, nas vezes 

em que ocorriam, eram realizadas sempre ao final do dia, buscando sempre a manutenção da 

taxa de juros dentro de um intervalo, ou seja, uma “banda de juros”. Deste modo, o banco 

central brasileiro deixa “de realizar diariamente leilões de recursos e de ter a obrigação de 

efetuar um ajuste residual ao final do dia” (PAULA, 1996). Com o fim da zeragem 

automática, o Bacen reduz o grau de discricionariedade na determinação da taxa de juros e as 

instituições bancárias, por sua vez, são obrigadas a aumentar suas reservas voluntárias 

disponíveis, para atender suas necessidades diárias de caixa.  

Com o fim da zeragem automática de mercado, as instituições bancárias têm que 

aumentar suas reservas voluntárias disponíveis, para fazer face ao atendimento de 

suas necessidades diárias de caixa. Logo, as reservas primárias dos bancos tendem a 

crescer. Por outro lado, a pressão de ajuste de liquidez dos bancos, que antes recaía 

sobre o Banco Central, passa a se dar, doravante, fundamentalmente no mercado 

interbancário, que fica responsável pela realização do screening das instituições 

deficitárias. Esse mercado torna-se, efetivamente, o locus da administração de 

liquidez das instituições bancárias. O acesso principal a recursos junto às 

autoridades monetárias passa a ser realizado através das operações de redesconto, 

mecanismo pelo qual o Bacen redesconta os títulos dos bancos que estão com 

problemas de liquidez, cobrando, para tanto, uma taxa punitiva — conhecida como 

taxa de redesconto. (PAULA & SOBREIRA, 1996, p. 127) 

A nova forma de operação do mercado aberto fez parte de um conjunto de mudanças 

diretamente relacionadas à estratégia gradualista do Plano Real. Deste modo, foi permitido ao 



65 
 

Banco Central administrar mais efetivamente as condições de liquidez do mercado e realizar 

uma política monetária mais ativa.  

Ao longo do Plano Real, tanto o Banco Central quanto o Conselho Monetário 

Nacional tiveram suas atribuições redefinidas, no sentido de que a estabilidade da moeda se 

tornou o principal objetivo a ser perseguido por ambas as instituições. Nesse novo cenário, o 

Banco Central passa a ser encarado mais como guardião do valor da moeda e se afasta das 

funções de promover o desenvolvimento econômico. 

A Lei nº 9069/1995 foi responsável por alterar a composição do CMN, reduzindo-o a 

apenas três membros: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do 

Banco Central. A mudança deve ser analisada no âmbito institucional e político. De maneira 

institucional, a nova composição consolidou um ‘núcleo duro’ dentro do Executivo, sendo 

afastados os representantes de bancos comerciais e outros ministérios, ao mesmo tempo em 

que manteve uma limitação à independência institucional do Banco Central do Brasil, uma 

vez que sua representação no Conselho é minoritária em relação a dois ministros do Governo. 

Do ponto de vista político, a nova configuração aumentou o isolamento da política monetária 

e cambial. “Na prática, a presença de dois votos potencialmente contrários exige do BCB 

uma presença política forte dentro do próprio Executivo, para garantir seus pontos de vista 

sem necessidade de votações”. (CARVALHO; OLIVEIRA & MONTEIRO, 2010, p. 30) 

No primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, entre 1994 e 1998, o Plano Real 

enfrentou três grandes crises econômicas: a Crise do México (1995), a Crise Asiática (1997-

1998) e a Crise da Rússia (1998), que abalaram a confiança do investidor e trouxeram 

enormes dificuldades para a economia brasileira. 

No ano de 1999, o Brasil enfrenta sua grande crise cambial. As reservas internacionais 

diminuíram consideravelmente, o que culminou na impossibilidade de manutenção do regime 

cambial, que mantinha a moeda valorizada através de bandas cambiais. Tal cenário afetou a 

confiança do investidor externo, o que favoreceu a fuga de capitais. Deve-se considerar ainda 

que para este fato soma-se o efeito de contágio das crises sofridas pelos demais países em 

desenvolvimento. Neste caso, nem o acordo com o FMI foi capaz de conter a saída de capital 

do país, o que agravou ainda mais o problema de definir um limite para a utilização das 

reservas. 

As crises monetário-cambiais latino-americanas dos anos 1990 fizeram com 

que as Autoridades Monetárias passassem a rever a lógica das políticas de 

estabilização adotadas em seus países, visto que se, por um lado, a 

ancoragem cambial estabilizava a dinâmica inflacionária, por outro, ela 
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passou a ser uma das protagonistas das profundas crises cambiais. Assim 

sendo, algumas Autoridades Monetárias implementaram âncoras nominais 

alternativas capazes de assegurar a continuidade do processo de estabilização 

da inflação, sem, todavia, gerar desequilíbrios crônicos de balanço de 

pagamentos. (ARESTIS, PAULA & FERRARI-FILHO, 2009, p. 8) 

Deste modo, o Brasil foi forçado a abandonar o regime de taxa de câmbio crawling-

peg, responsável pelos anos de estabilidade de preços, e passou a adotar um regime de câmbio 

flutuante. A consequência para o real foi uma desvalorização considerável, que produziu um 

efeito pass-through para os preços domésticos, o que refletiu em pressões inflacionárias.  

É neste contexto de receio de alta na dinâmica de preços no Brasil que, em julho de 

1999, as autoridades adotam o Regime de Metas para Inflação, como uma âncora nominal 

alternativa ao regime cambial. 

Atualmente, o Banco Central do Brasil corresponde a uma autarquia federal, vinculada 

ao Ministério da Fazenda, e resume suas atividades na condução da política monetária, 

cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior; a regulação e a supervisão do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN), organizado conforme o quadro a seguir; e na 

administração dos sistemas de pagamentos e do meio circulante. (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2015). 

Quadro 1: Composição do Sistema Financeiro Nacional 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

As discussões em relação à sua independência ou autonomia ocorrem desde os anos 

1980, quando se passou a exigir mais transparência das autoridades monetárias. O Banco 

Central do Brasil dispõe de independência operacional e patrimonial, podendo executar a 

política monetária autonomamente. Conforme exposto, desde 1999, a política monetária é 

orientada de modo a cumprir uma meta de inflação previamente estipulada pelo CMN. Cabe 

ao Banco Central, portanto, garantir a estabilidade do poder de compra e assegurar a liquidez 

e estabilidade do SFN.  
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No primeiro âmbito, o BCB estabelece a taxa de juros básica da economia, cujo 

alcance é viabilizado pelo controle da liquidez do sistema bancário. Já a promoção 

da estabilidade e da solidez do sistema financeiro, além de pressupor as funções de 

supervisão e de regulamentação, envolve a atuação da autoridade monetária como 

prestamista de última instância, provendo recursos para as instituições com 

problemas de liquidez – seja mediante a linha de redesconto, seja a partir das 

operações de mercado aberto, o mais comum. (CARVALHO; OLIVEIRA & 

MONTEIRO, 2010, p. 33) 

Ao exercer suas funções, o Banco Central afeta áreas muito sensíveis da administração 

pública. Um exemplo é que pode comprometer a atuação das autoridades monetárias eleitas 

democraticamente e onerar as contas públicas, através do efeito da taxa de juros sobre a 

dívida pública nacional ou pela transferência ao Tesouro Nacional de prejuízos incorridos na 

própria atividade do Banco Central. Outro exemplo está na atuação como prestamista de 

última instância sempre que há possibilidade de oferecer socorro a uma instituição 

irrecuperável. É para evitar esse tipo de conflito e que as autoridades monetárias coloquem em 

risco os interesses coletivos, que se exige cada vez mais transparência nas decisões do Banco 

Central do Brasil.  

As discussões sobre o Regime de Metas para Inflação e a Independência do Banco 

Central, cujos temas são centrais nesta pesquisa, estarão expostas nos capítulos que seguem. 
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3. REGIME DE METAS PARA INFLAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DO 

BANCO CENTRAL 
 

O terceiro capítulo desta pesquisa apresenta os principais elementos operacionais de um 

Regime de Metas para Inflação e ressalta o importante papel que um banco central 

independente exerce neste regime. Na primeira seção deste capítulo será analisado de que 

modo o Regime de Metas para Inflação está operacionalizado, expondo todo seu arcabouço 

teórico ortodoxo. Na segunda seção, será discutido como um banco central independente está 

inserido no Regime de Metas para Inflação. 

 

  3.1 O Regime de metas para inflação: teoria e operacionalização 

O Regime de Metas para Inflação foi adotado inicialmente na Nova Zelândia, em 

1989, e atualmente está vigente em mais de 20 países. O Regime se revela uma estratégia 

alternativa à condução da política monetária via regime de câmbio fixo ou meta de agregado 

monetário, uma vez que sob o Regime de Metas para Inflação o banco central e as demais 

autoridades monetárias expressam publicamente o seu compromisso com a estabilidade de 

preços, ou seja, a manutenção de níveis baixos de inflação é o objetivo das ações tomadas.  

Concebido sob o arcabouço teórico ortodoxo, um país que adota o Regime de Metas 

para Inflação tem na política monetária o principal instrumento de política macroeconômica, 

por considerá-la um instrumento flexível para alcançar seu objetivo de estabilização, já que, 

no longo prazo, segundo essa perspectiva teórica, a política monetária não afeta a atividade 

econômica em relação a produto e emprego. O nível de preços é a única variável afetada pela 

política monetária quando se considera prazos mais longos. 

A estrutura do Regime de Metas para Inflação prevê a divulgação periódica da meta a 

ser alcançada, bem como o período de tempo necessário para que a economia responda às 

ações implantadas. O estabelecimento da meta é, então, o ajuste de uma meta pontual ou um 

intervalo e a escolha de um período no qual esta meta deve ser alcançada. Vale dizer ainda 

“que o horizonte da meta, sobre o qual o Banco Central deve atingir a sua meta de inflação, 

não pode ser mais curto que o horizonte de controle, sobre o qual a política monetária deve 

afetar a variável da meta.” (ARESTIS, 2009, p. 24). Deve-se considerar ainda que a escolha 

de uma faixa ou um intervalo como meta oferece maior flexibilidade na condução da política 

econômica, o que permite inclusive acomodar bruscas variações na taxa de câmbio nominal.  
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Desse modo, busca-se melhorar a comunicação entre o mercado em geral e os policy 

makers, promovendo a disciplina, responsabilidade, transparência e flexibilidade da política 

monetária. A estabilidade de preços é conseguida, portanto, a partir de três objetivos: a) 

credibilidade, pois a estrutura do regime de metas deve sinalizar confiança para o mercado; b) 

flexibilidade, uma vez que se devem permitir à política monetária ações que evitem choques 

não antecipados; e c) legitimidade, pois a operacionalização do sistema deve contar com 

aparatos públicos e parlamentares. 

Dentre os três objetivos citados, a credibilidade do banco central diante do mercado é 

bastante relevante. A transparência na condução da política monetária é fator chave para 

alcançar a credibilidade necessária para o perfeito funcionamento do Regime de Metas para 

Inflação. Caso a meta preestabelecida não seja cumprida, alguns passos devem ser seguidos 

pelo banco central, como a publicação de um relatório explicativo ou uma carta ao governo 

em que estejam explícitas as razões pela qual o objetivo não foi alcançado e que medidas 

serão tomadas a partir de então para que, nos próximos períodos, isso não volte a acontecer.  

Outro fator importante a ser considerado para o Regime de Metas para Inflação é a 

necessidade de um modelo ou de uma metodologia que proporcione informações sobre o nível 

de inflação futura. O índice de preços que baliza a formação da meta deve refletir os preços 

dos bens e serviços para o consumo atual e/ou futuro. No entanto, deve-se considerar que é 

possível que o índice utilizado reflita os movimentos de curto prazo nos preços, e, portanto, 

pode apresentar variações ruidosas, que muitas vezes não traduzem o movimento do índice no 

longo prazo. O índice geral de preços para o longo prazo pode, portanto, excluir alguns itens 

que sofram efeitos de choques cambiais, impostos indiretos ou preços regulados, de modo a 

minimizar o efeito de informações irrelevantes para o índice no longo prazo. 

As autoridades monetárias se deparam ainda com o problema do conflito entre 

credibilidade e flexibilidade. Há a questão do trade-off entre a redução do desvio da meta da 

inflação e um alto grau de variação no produto, que acontece, por exemplo, quando há crise 

de abastecimento na economia, que faz os preços dispararem ensejando que a inflação 

ultrapasse a meta ao mesmo tempo em que há menor taxa de crescimento econômico. Nesse 

caso, a credibilidade da política monetária sob o Regime de Metas para Inflação pode ser 

questionada de acordo com o grau de flexibilidade que o Banco Central assume para controlar 

o problema citado.  

É exatamente por conta da credibilidade que a política monetária sob um Regime de 

Metas para Inflação não deve ser operacionalizada por políticos, e sim por especialistas 
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através de um banco central independente. Caso contrário, o político será tentado a 

operacionalizar a política monetária de modo que esta traga ganhos de curto prazo, através da 

manutenção de uma taxa de desemprego baixa, em detrimento de perdas de longo prazo, uma 

vez que para isso a consequência seria a alta da inflação, formando o que se convenciona 

chamar de inconsistência intertemporal. 

 

3.2 Teoria de independência do banco central 

O termo independência vem sendo relacionado na literatura à capacidade do banco 

central (BC) em não ceder diante das pressões políticas para monetizar os possíveis déficits 

orçamentários dos governos. Em outras palavras, é necessário que haja independência 

institucional do banco central em relação aos poderes Executivo e Legislativo. 

Há ainda dois conceitos relacionados ao conceito de independência do Banco Central: 

independência de instrumento, que se refere à necessidade de um Banco Central de ter a sua 

disposição todos os instrumentos possíveis para alcançar o objetivo de estabilização, sem que 

este dependa de nenhuma outra autoridade; e independência de meta, relacionada à liberdade 

de tal BC em definir a meta a ser alcançada. Ainda nessa seção, será visto com mais detalhes 

a diferença entre ambos os conceitos.  

A Tese da Independência do Banco Central (IBC) está embasada em dois pilares: um 

teórico e outro empírico. A teoria baseia-se no argumento de que os responsáveis pela 

condução da política monetária estão sujeitos ao viés inflacionário. Quanto à base empírica, 

verifica-se que existe uma correlação negativa entre o grau de IBC e a inflação, uma vez que 

quanto mais independente o Banco Central de um país, menor o nível de inflação verificado, 

conforme será abordado no capítulo a seguir. 

A adoção de um Banco Central Independente está apoiada em dois argumentos:  

a) O viés inflacionário refere-se ao incentivo das autoridades monetárias para 

reduzir o desemprego através de uma política inflacionária. O problema de ações deste tipo 

está no longo prazo, em que o efeito da expansão monetária sobre a taxa de desemprego tende 

a desaparecer, enquanto que a inflação derivada desta política persiste. No entanto, se forem 

adotadas regras, o viés inflacionário se torna mais difícil de manifestar, o que pode levar ao 

resultado de longo prazo preferível. Na prática, o viés inflacionário pode ter suas 

consequências analisadas a partir de dois casos. Em primeiro, um governo que aspira à 

redução do desemprego e possui viés inflacionário manifestado através de um banco central 
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conivente com as vontades governamentais. Nesse caso, faz-se uso de uma política econômica 

discricionária e de cunho político, em que o financiamento do governo é feito através da 

emissão de moeda. Seguindo os pressupostos da ortodoxia, nesse caso haveria o aumento da 

inflação e a redução do desemprego no curto prazo. Já no longo prazo, verifica-se o mesmo 

nível de desemprego anterior a um patamar de inflação mais elevado. Em segundo, um 

governo que também aspira à redução do desemprego, mas não há presença marcante de viés 

inflacionário por conta de um Banco Central independente. Dessa forma, não há o 

financiamento do governo a partir da emissão de moeda, a inflação não aumenta e, como 

resultado, tanto a inflação quanto o desemprego mantêm-se constantes. 

b) O uso político da política monetária ocorre quando há distinção entre as 

autoridades fiscais e monetárias, sendo as primeiras dominantes na economia. Desse modo, no 

caso de um déficit adicional, as autoridades monetárias seriam obrigadas a emitir moeda para 

financiar o governo. No entanto, se houvesse independência do Banco Central, as autoridades 

fiscais seriam obrigadas a reduzir o déficit ou não reconhecer parte da dívida. No mais, deve-

se considerar também o ciclo político-econômico que se observa próximo aos períodos de 

eleição. Um governo que pretende se reeleger considera ideal um maior nível de emprego a 

níveis baixos de inflação. Há a tendência de que o governo pressione as autoridades 

monetárias a praticar uma política monetária expansionista, que resulte no aumento do 

produto.  

A principal premissa da Teoria de Independência do Banco Central é a busca pela 

estabilidade de preços. Existe o consenso de que os bancos centrais independentes são mais 

críveis por praticar políticas desinflacionárias e, portanto, recebem um bônus pela 

credibilidade que reduz o risco de manter a inflação baixa. O conceito de credibilidade está 

relacionado ao nível de confiança que os agentes econômicos têm na execução da política 

econômica anunciada. Assim, a conquista de reputação do banco central se dá a partir de 

sucessivos êxitos nas políticas. Portanto, uma política assume maior credibilidade se ela 

sinalizar aos agentes chances reduzidas de inconsistência temporal.  

Foram desenvolvidos, ao longo das últimas décadas, três modelos de independência do 

Banco Central, descritos de forma resumida a seguir. Os Modelos de Primeira Geração focam 

basicamente no papel de um Banco Central, partindo da premissa de que a estabilização é o 

principal objetivo a ser alcançado. A discussão sobre a independência do Banco Central é 

desenvolvida inicialmente por Rogoff (1985). Sua proposta consiste na delegação da 

condução da política monetária a um agente conservador, ou seja, que possua aversão à 
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inflação maior do que a média dos demais agentes econômicos. Desta forma, segundo a 

proposição do autor em questão, quanto maior a aversão do central banker, maior o bem-estar 

social obtido.   

Uma análise adicional feita por Lohmann (1992) explora o trade-off entre 

compromisso e flexibilidade. Segundo os resultados obtidos pelo autor, “na presença de 

choques de oferta e de conflito entre a autoridade monetária e fiscal seria adequada a 

escolha de um central banker conservador para BCs parcialmente independentes”. 

(MENDONÇA, HELDER FERREIRA p.109). Posteriormente, McCallum (1995) ressalta que 

o ponto a ser discutido não é necessariamente a relevância do trade-off entre flexibilidade e 

compromisso, uma vez que não há conexão entre estes dois fatores.  

Os Modelos de Segunda Geração associam o conceito de independência apenas à 

independência de instrumentos para a política econômica adotada. A partir desta análise, a 

questão principal a ser respondida é qual o melhor modelo institucional a ser implantado para 

evitar o viés inflacionário, uma vez que o conservadorismo do central banker não pode ser 

considerado uma garantia para a solução do problema e o alcance da estabilização.  

A análise segundo Walsh (1995) assume que o problema do viés inflacionário é 

solucionado a partir de um contrato entre o Banco Central e o governo, em que se impõem 

custos ao primeiro quando a inflação se desvia do nível ótimo. A autoridade monetária fica 

sujeita às penalidades ex post, determinadas de acordo com o desvio da inflação da meta 

predeterminada. Dessa forma, o ponto central desta corrente é que em sociedades 

democráticas o Banco Central deve prestar contas ao público. Outro fator favorável é que, de 

acordo com o modelo, a otimização social é obtida independente do banco central ou o 

governo partilharem das mesmas informações. O problema neste modelo é que estes contratos 

não se sustentam em períodos nos quais o desemprego está acima da média, além de 

considerar que se deve confiar que o governo imponha a penalidade adequada para o banco 

central. No mais, o contrato ótimo do governo com a autoridade monetária não terá 

credibilidade.  

O Modelo de Terceira Geração surge com Svensson (1997), a partir da constatação 

que o contrato linear conforme defendido por Walsh tem dificuldades práticas e políticas para 

implantação. A dificuldade política está no fato de que os contratos estipulam maiores 

recompensas para o governo quando o nível de inflação é baixo. No entanto, isso pode ter 

efeito negativo para a sociedade caso esteja correlacionado ao aumento do desemprego. No 

modelo desenvolvido por Svensson, o regime de metas para inflação é visto como um arranjo 
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entre o principal, ou seja, a sociedade e o agente Banco Central, este responsável pela política 

monetária. O resultado obtido revela que pode haver um equilíbrio que corresponda a uma 

regra ótima.  

O consenso é que os três modelos citados buscam solucionar o problema da existência 

de viés inflacionário, uma vez que a tendência é que o banco central compactue com o 

governo na busca de uma taxa de desemprego abaixo da natural, através do uso do imposto 

inflacionário. Deve-se citar ainda que a teoria sobre Independência do Banco Central 

pressupõe o mau gerenciamento da política monetária. É como tentativa de solucionar esses 

problemas que surgem teorias que buscam soluções ótimas: a do conservadorismo do central 

banker e a existência de contratos entre Governo e Banco Central. É teoria de Independência 

do Banco Central. 

 

 3.2.1 Independência versus Autonomia do banco central 

Conforme apresentado anteriormente, a teoria de Independência do Banco Central 

possui dois desdobramentos fundamentais, os quais podem ser percebidos a partir dos 

modelos de primeira e segunda geração.  

A independência do banco central, ou autonomia de objetivos e metas, é o modelo no 

qual o banco central decide seus objetivos e se utiliza dos instrumentos de modo a alcançá-lo. 

Denominado “modelo de primeira geração”, como foi apresentado, a proposta da Ragoff 

(1985) tinha o objetivo de eliminar a inconsistência temporal e criar a credibilidade necessária 

para a política monetária. Para isso, a condução da política monetária é delegada ao banco 

central, cujos objetivos são distintos do restante do governo e da sociedade, no sentido de 

atribuir mais peso à estabilidade de preços. O que se discute nesse modelo é que as 

preferências do banco central (em contrapartida às do governo) devem orientar a política 

monetária. Isso só pode ser garantido a partir de uma legislação que imponha restrições à 

demissão dos dirigentes do banco central e limitações da interferência do governo em 

instâncias decisórias. (PELLEGRINI, 2004) 

A proposta ficou conhecida como “banco central conservador” e traz um risco 

importante segundo o próprio Ragoff (1985): risco da ênfase excessiva no objetivo da 

estabilidade de preços, que levaria à perda da flexibilidade da política monetária e à 

despreocupação com os efeitos de eventuais choques de oferta sobre a produção e a taxa de 

desemprego.   
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A alternativa para isso aparece com a proposta de Lohman (1992), que sugere que na 

presença de choques de oferta com efeitos relevantes sobre produto e emprego, as 

preferências do governo se sobrepõem às preferências do banco central. Em outras palavras, é 

a criação de uma cláusula de escape para a independência do banco central. O risco atrelado a 

essa medida é a perda da credibilidade. Por isso, segundo Lohman, a opção conferida ao 

governo deve ser acompanhada de algum custo, seja tornar pública a avaliação do banco 

central e do governo, caso sejam opostas, seja assumir a responsabilidade pelo curso futuro 

dos acontecimentos. Desse modo, as cláusulas de escape funcionariam como uma limitação 

para a autonomia de objetivos do banco central.  

O Banco Central alemão é um exemplo que ilustra a autonomia limitada de objetivos, 

uma vez que possui um estatuto que confere prioridade à estabilidade econômica, possui um 

mandato fixo e longo dos dirigentes e discricionariedade para compatibilizar certos objetivos 

com a produção e a taxa de desemprego. Nesse sentido, o Banco Central Europeu também 

funciona seguindo os mesmos padrões, como reflexo do banco central alemão.   

O termo “autonomia do banco central” está relacionado à autonomia de instrumentos. 

Isto é, os objetivos de política monetária são dados pelo governo e a autonomia do banco 

central se restringe ao uso dos instrumentos para alcançar as determinações.  

Os primeiros teóricos a desenvolver os modelos de segunda geração foram Walsh 

(1995) e Persson & Tabellini (1994). Na tentativa de eliminar o problema da credibilidade e 

flexibilidade da política monetária os autores se utilizam da teoria do agente-principal, em que 

seriam firmados contratos ótimos entre o governo e o banco central. Portanto, se as 

preferências do banco central coincidirem com as preferências do governo e da sociedade o 

contrato assume uma versão simples: impor uma penalidade ao banco central proporcional ao 

desvio da inflação observada em relação às expectativas inflacionárias dos agentes. 

(PELLEGRINI, 2004) 

 Fisher (1995) destaca que a autonomia do banco central está diretamente relacionada 

a um Regime de Metas para Inflação. Embora sejam duas opções distintas, ambas almejam 

eliminar o problema de inconsistência temporal e construir a credibilidade da política 

monetária. A meta é o objetivo quantitativo e público proposto pelo governo ao banco central 

e serve para coordenar as expectativas em torno da inflação futura. A concessão de autonomia 

ao banco central permite que este use os instrumentos de modo a se antecipar a qualquer 

desvio relevante entre a previsão de inflação e a meta estipulada.  
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Nesse sentido, segundo Pellegrini (2004), o contrato ótimo de Walsh (1995) e Persson 

& Tabellini (1994) pode ser reinterpretado como a adoção de uma meta para inflação, basta 

que o incentivo seja proporcional à distância da meta escolhida.  

Portanto, em linhas gerais, os termos “autonomia” e “independência” dizem respeito 

ao grau de liberdade que a autoridade monetária detém para tomar as medidas necessárias 

para atingir os objetivos. No caso de um banco central independente, tais objetivos são 

determinados pelos próprios dirigentes do banco central. Já no caso de um banco central 

autônomo, os objetivos são determinados pelo governo.  

Outro ponto a ser destacado em relação à autonomia ou independência do banco 

central é que estas devem ser encaradas não apenas em relação ao governo, mas também em 

relação ao mercado. Nesse sentido, o papel do banco central também inclui enfrentar os 

interesses do mercado e até confrontar suas perspectivas, análises e prognósticos.  

O Banco Central do Brasil (Bacen) passou a possuir autonomia instrumental, após a 

adoção do Regime de Metas para Inflação em 1999. Ou seja, o governo define a meta de 

inflação e o Bacen utiliza os instrumentos para alcançá-la. A introdução de um banco central 

autônomo após a inflação ter sido reduzida a patamares de um dígito parece reproduzir a 

experiência internacional, na qual a autonomia surge para consolidar os avanços conseguidos 

em termos de estabilidade de preços, conforme veremos no capítulo a seguir. Entretanto, a 

resistência a um banco central independente ainda é muito forte no país. Pellegrini (2004) 

atribui tal resistência a fatores como o aumento da influência de certos interesses no Brasil, ou 

o excessivo aumento do peso da estabilidade de preços. Tais argumentos não são 

considerados irrelevantes, uma vez que a imprecisão de objetivos e a formatação inadequada 

da autonomia, bem como a falta de suporte político, pode fazer com que a independência do 

banco central gere resultados ruins ou que seja inoperante. 

 

3.3 Argumentos favoráveis à independência do banco central 

Os argumentos dos defensores de um banco central independente concentram-se 

majoritariamente em aspectos políticos. Como os representantes são eleitos através da 

democracia, presume-se que estes ajam de acordo com os incentivos decorrentes dessa regra. 

Em outras palavras, a introdução da política no cenário econômico reforça o conceito de 

inconsistência temporal e o problema da credibilidade da política monetária. Na condição de 

eleitos, os políticos devem satisfações aos seus eleitores. Nesse sentido, pareceria razoável 
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que em uma situação de elevada taxa de desemprego, a política monetária fosse utilizada para 

reverter esse quadro, ainda que houvesse dúvidas sobre seus efeitos de médio e longo prazo. 

A Independência do Banco Central, conforme veremos, é um mecanismo que busca sanar esse 

problema de inconsistência temporal. 

Então, se os políticos fazem política monetária na base do dia-a-dia, a tentação de 

visar ganhos de curto prazo às expensas do futuro (isto é, inflacionar demais) é 

difícil de resistir. Sabendo disso, muitos governos frequentemente tentam 

despolitizar a política monetária colocando-a, por exemplo, nas mãos de tecnocratas 

não eleitos com mandatos longos e isolados do agito da política. (BLINDER apud 

PELLEGRINI, 2004, p.14) 

A fundamentação teórica das relações entre política, política monetária e banco central 

se consolidou no final dos anos 1980, a partir dos modelos de ciclo econômico político 

(political business cycle). De acordo com essa teoria, os políticos são tentados a criarem 

condições econômicas mais favoráveis imediatamente antes das eleições, ainda que tais 

políticas exijam um ajuste de alto custo mais tarde, após as eleições. Nesse sentido, os ciclos 

políticos geram ciclos econômicos desnecessários e subótimos, que afetam o timing da 

política macroeconômica artificialmente. 

Segundo a rational political business cycles theory, uma autoridade monetária 

subordinada ao Tesouro – que é administrado por uma autoridade política com 

horizonte de planejamento finito – pode estimular a adoção de políticas econômicas 

instáveis. Os diversos partidos políticos manejam a política econômica em geral, e a 

política monetária em particular, com fins eleitorais, gerando um ciclo econômico. 

Para garantir a continuidade de seu mandato, o poder político procuraria melhorar 

sua imagem por meio de medidas "populistas", as quais seriam financiadas mediante 

emissão monetária, se o banco central fosse dependente do Tesouro. Haveria assim 

uma inconsistência temporal na política econômica em geral e na política monetária, 

em particular. (FREITAS, 2006, p.273) 

Drazen (2002) apresenta duas divisões dos modelos de ciclos econômicos políticos: o 

motivado pelo cargo (office-motived) e o partidário (partisan). No primeiro, os políticos se 

utilizam dos instrumentos de política monetária para aumentar o produto e reduzir a taxa de 

desemprego antes das eleições, com o objetivo de influenciar seus eleitores e permanecerem 

no cargo por mais um mantado. Já no segundo modelo, o partidário aborda a existência de 

partidos políticos com preferências diferentes em termos de estabilidade de preços e produto e 

emprego. O resultado são desempenhos distintos para as variáveis de política monetária, que 

variam conforme o partido que está no poder. 

As expectativas racionais no modelo partidário de ciclos econômicos políticos são 

introduzidas com o trabalho de Alesina (1987). A constatação é que a alteração na taxa de 

desemprego e produto é tanto maior na primeira parte do mandato quanto maior for a 

imprevisibilidade dos resultados das eleições. Com a introdução das expectativas racionais, se 
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houvesse certeza da vitória do partido que valoriza a redução do desemprego, por exemplo, os 

agentes incorporariam as expectativas de uma inflação mais alta e o efeito sobre a taxa de 

desemprego seria nula.  

Desse modo, o ciclo econômico político é resultado da interferência política na gestão 

da política monetária, o que reforça os argumentos favoráveis a um banco central 

independente. Nesse sentido, o banco central aparece como uma forma de viabilizar o meio 

termo, uma vez que a política monetária é delegada a um banco central com preferências de 

inflação, desemprego e produto próprias. Além disso, estabelecer mandatos longos e fixos 

para os dirigentes da instituição é uma forma de minimizar os efeitos da alternância partidária. 

Vale ressaltar aqui que um banco central autônomo não seria capaz de isolar a política 

monetária, uma vez que os objetivos são determinados pelo governo. 

Em relação à racionalidade dos agentes, outro argumento importante é destacado por 

Crocco e Jaime (2003). Em uma economia vinculada às expectativas racionais, qualquer 

comportamento discricionário do banco central pode gerar ruídos e conduzir os agentes ao 

erro do nível de preços, colocando em cheque a credibilidade do banco central. 

Em suma, todos os elementos apresentados levam a encarar um banco central 

independente como um arranjo capaz de isolar a política monetária da política.  

A principal vantagem desse arranjo seria eliminar ou reduzir a influência dos 

políticos na definição da política monetária. A independência da autoridade 

monetária em relação ao poder político contribuiria para a redução dos ciclos, 

sempre que a designação dos dirigentes do banco central possa estar de algum modo 

separada da conjuntura político-partidária, ou seja, da eleição das autoridades 

políticas que formulam o programa de ação do setor público. A desvinculação dos 

mandatos garantiria a harmonização entre os interesses de curto prazo da política 

econômica com os de médio e longo prazo da comunidade. Implícita nessa 

argumentação está a ideia de que o banco central independente representaria melhor 

a opinião nacional "mais permanente" do que as próprias autoridades políticas. 

(FREITAS, 2006, p. 273) 

O banco central é posto como uma entidade apolítica, com o objetivo único de 

manutenção da estabilidade de preços, dado que possui maior aversão à inflação que a média 

da sociedade. A delegação da responsabilidade da formulação da política monetária a um 

banco central independente significa que o governo abre mão de um conjunto de instrumentos 

sob o qual a estabilidade de preços poderia ser sacrificada em detrimento de outros objetivos.  

Uma vez analisados os principais pontos teóricos sobre os quais a teoria de 

independência do banco central está apoiada, a próxima etapa estará focada em analisar de 

que forma esta teoria se coloca na prática, a partir do levantamento dos estudos empíricos 
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destinados a mensurar o grau de independência dos bancos centrais. Em seguida, será exposta 

a crítica à teoria e o estudo de caso do Banco Central do Brasil (Bacen).  
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4. ESTUDOS EMPÍRICOS E CRÍTICA À TEORIA DE 

INDEPENDÊNCIA DO BANCO CENTRAL 
 

O presente capítulo da pesquisa tem o objetivo de explicitar os principais estudos 

empíricos relacionados à forma de mensurar o grau de independência dos bancos centrais. 

Será abordado desde o procedimento metodológico de cada forma de análise até a conclusão a 

que se chega a partir de seus resultados, incluindo as vantagens e as deficiências de cada 

método. Por último, será exposta a crítica em relação à independência do banco central, em 

termos práticos e teóricos.  

 

4.1 A mensuração da Independência do Banco Central  

Diversos trabalhos foram desenvolvidos para testar empiricamente a autonomia do 

banco central, tanto em relação aos instrumentos quanto em relação aos objetivos. No geral, 

os índices desenvolvidos para mensurar a independência do banco central são divididos em 

dois tipos:  

a) índices de independência legal, que refletem a relação entre a política monetária e 

as leis que limitam e estabelecem o poder do banco central; 

b) índices de independência ‘de fato’, com base nas interpretações de questionários 

aplicados aos dirigentes dos bancos centrais, que abordam questões que possam servir como 

indicadores de comportamento.  

 O trabalho clássico de Cukierman, Webb e Neyapti (1992) procura mensurar a 

independência de diversos bancos centrais primeiramente por meio da análise de suas 

respectivas legislações. Desse modo, conforme a definição acima, a independência do banco 

central foi julgada conforme as normas consideradas importantes para a definição do objetivo 

da política monetária ou a relação entre o banco central e o governo. No entanto, essa 

metodologia leva apenas à análise da independência legal, o que, no entendimento dos 

autores, é uma condição necessária para a independência de fato, mas não suficiente.  

O estudo tinha por objetivo formular um índice de independência legal, que incluíssem 

todos os países industrializados e os cinquenta países em desenvolvimento, no período entre 

1950-1989.  

Esse índice é construído a partir de 16 características legais básicas de cartas-

patentes de bancos centrais, divididas nos seguintes quatro grupos: 
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a) a nomeação, demissão e duração legal do mandato do principal funcionário 

executivo do banco (nominalmente o presidente); 

b) a localização institucional da responsabilidade final pela política monetária 

e os procedimentos para a resolução de conflitos entre o governo e o BC; 

c) a importância da estabilidade de preços em comparação com outros objetivos, 

como nível elevado de emprego e estabilidade financeira; 

d) o rigor e a universalidade das limitações da capacidade do governo de tomar 

empréstimos do BC, a taxas de mercado ou subsidiadas, ou de instruir 

o BC a emprestar a terceiros. (CUKIERMAN, apud MENDONÇA, 2001, p. 56) 

 

Em trabalho anterior, Grilli, Masciandaro e Tabellini (1991) analisaram aspectos 

legais de dezoito países desenvolvidos, dividindo-os entre independência política e 

independência econômica (conceitos que se aproximam bastante de autonomia de 

instrumentos e independência de objetivos do banco central). Este último, o grau de 

independência econômica, seria encontrado com base no responsável pela definição da taxa 

de juros e no tipo de relação estabelecida entre banco central e governo. Dentre os diversos 

aspectos, era observado se havia concessão de crédito ao governo ou compra de títulos 

públicos, por exemplo. Já para o grau de independência política, os fatores analisados 

incluíam a duração do mandato e a forma de escolha dos dirigentes e diretores do banco 

central, além da necessidade de o governo aprovar (ou não) a política monetária. 

A metodologia aplicada nos estudos é bastante questionada, principalmente no que diz 

respeito à mensuração da independência ‘de fato’, quando se observa os tipos de perguntas 

que foram utilizadas nos questionários enviados aos bancos centrais. Tais perguntas, 

expressas na tabela a seguir, podem ser divididas em três grupos. O primeiro grupo tem o 

objetivo de identificar se há uma possível influência do governo sobre as decisões 

operacionais do banco central. O segundo grupo de perguntas busca analisar a capacidade do 

banco central em neutralizar as pressões advindas do governo. E o último, tem a função de 

identificar se o banco central está comprometido com a estabilidade de preço ou se outros 

objetivos são prioritários.  
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Quadro 2: Perguntas mais frequente para mensuração da IBC 

GRUPO QUESTÕES APLICADAS 

1 

O Banco Central é responsável pela política monetária? 

É obrigatória a presença de algum membro do governo no board do Banco 

Central? 

Os membros do board do Banco Central são nomeados pelo governo? 

Qual a duração legal do mandato do presidente do Banco Central? 

2 

Existem limitações quanto à capacidade do governo de tomar empréstimos do 

Banco Central? 

Existem cláusulas legais que fortalecem o Banco Central em caso de conflito com o 

governo? 

3 Qual a importância da estabilidade de preços em relação a outros objetivos? 

Fonte: MENDONÇA, 2001. 

Como é destacado no trabalho de Mendonça (2001), há uma característica comum a 

todas as perguntas. O questionário foi formulado de modo a evidenciar se há realmente uma 

relação negativa entre Independência do Banco Central e inflação, buscando avaliar o viés 

inflacionário associado à condução da política monetária. 

Eis o principal elemento para uma crítica externa. Como as perguntas foram criadas, 

em última instância, para avaliar o impacto do maior grau de independência sobre a 

inflação (que se manifesta pela redução do viés inflacionário), é natural que os 

índices tenham a tendência de revelar correlação negativa entre maior independência 

do BC e inflação. (MENDONÇA, 2001, p. 54) 

 

Os resultados obtidos a partir dos dois estudos precursores sobre Independência do 

Banco Central revelam a existência de uma relação inversa importante entre o grau de 

independência do banco central, de um lado, e a inflação e, em menor escala, a variação da 

inflação, de outro. No entanto, chama atenção uma constatação importante: em relação aos 

países em desenvolvimento, diferentemente dos países desenvolvidos, a relação entre 

independência do banco central e inflação não é tão significativa, uma vez que a estrutura 

institucional desses países pode prejudicar o funcionamento de um banco central 

independente. Um exemplo disso é observado principalmente no aspecto de rotatividade do 

presidente do banco central, em que os mandatos dos dirigentes da instituição coincidem com 

os mandatos do presidente da república.   

Assim como surgiram questionamentos sobre a metodologia adotada, os resultados 

obtidos também levantaram dúvidas. Dois estudos, um de Debelle & Fischer (1995) e outro 

de De Haan (1995) chegaram à conclusão de que a autonomia do banco central é mais 

relevante do que a própria independência de objetivos da instituição. Isso ocorre porque os 

estudos dão ênfase aos mecanismos de conciliação de conflitos entre o banco central e o 



82 
 

governo e, por fim, considera que o banco central toma a decisão final sobre a política 

monetária.   

De fato, há uma grande subjetividade quanto à tradução dos padrões identificados em 

modelos, o que dificulta saber exatamente quais as características relevantes para avaliar a 

existência (ou ausência) de independência do banco central. Segundo Mangano (1998), o grau 

de subjetividade depende das interpretações da legislação de cada país, bem como os 

elementos considerados na definição de autonomia ou independência. A consequência disso é 

que a classificação dos países em relação à sua independência mostra diferenças que não 

podem ser ignoradas entre um índice e outro, conforme expresso na segunda tabela a seguir.  

Ademais, um outro aspecto, a ser considerado, consiste em saber se os índices 

tratam do mesmo objeto. Este é um ponto importante, pois os índices foram criados 

para mensurar a independência do BC. Assim, se a concepção do que é 

independência difere de índice para índice, isto significa que não há um conceito 

homogêneo para independência. Assumindo-se que os índices são derivados de 

conceitos distintos, os resultados obtidos da análise entre grau de independência e 

diversos elementos na economia (taxa de juros, produto, inflação, etc.) podem não 

ser unívocos e, portanto, gerar resultados inconclusivos para a análise empírica. Esta 

observação é apontada como uma das principais fragilidades para a análise empírica 

sobre independência. (MENDONÇA, 2001, p. 55) 

 

Tabela 1: Comparação de índices Cukierman, Webb e Neyapti (CWN) versus 

Grilli, Masciandaro e Tabellini (GMT) 

País CWN* Rank GMT** Rank 

Alemanha 0,69 1 13 1 

Austrália 0,36 6 9 4 

Bélgica 0,17 13 7 6 

Canadá 0,45 5 11 3 

Dinamarca 0,5 3 8 5 

Espanha 0,23 11 5 8 

França 0,24 10 7 6 

Itália 0,25 9 5 8 

Japão 0,18 12 6 7 

Noruega 0,17 13 n/a n/a 

Nova 

Zelândia 
0,24 10 3 9 

Reino Unido 0,27 8 6 7 

Suécia 0,29 7 n/a n/a 

EUA 0,48 4 12 2 

Suíça 0,64 2 12 2 
*O grau de independência do banco central é analisado em uma escala de 0 a 1, sendo 1 o banco central 

plenamente independente.  

**O índice apresentado corresponde à soma de critérios atendidos pelo banco central, conforme definido 

pelos autores. 

Fonte: MENDONÇA, 2001. 
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Estudos posteriores ressaltam que existe certa circularidade entre Independência do 

Banco Central e inflação, principalmente quando o histórico do nível de preços de um país é 

levado em conta. Em outras palavras, o histórico inflacionário de um país pode condicionar o 

grau de independência do banco central. Ademais, a relação entre independência do banco 

central e inflação pode não indicar uma causalidade, como destacado no estudo de Posen 

(1993), citado por Sicsú (1996):  

Posen (1993) [...] demonstrou que a relação normalmente encontrada entre grau de 

independência do BC e taxas de inflação não é causal. Após a realização de testes 

econométricos, afirmou que países onde o conjunto de interesses é de cunho 

antiinflacionário constroem instituições para sustentar sua aversão e países onde 

predominam interesses coniventes com a inflação não desenvolvem tais instituições. 

Aduziu, ainda, que existe uma clara relação causal entre interesses antiinflacionários 

mais efetivos e maior independência do BC, e não entre independência do BC e 

baixa inflação. (SICSÚ, 1996, p. 26).  

Posen (1995) ressalta ainda que a relação entre os níveis de inflação e a independência 

do banco central sofre bastante influência do grau de aversão à inflação da sociedade ou de 

certos grupos de interesse. Nesse caso, um dos exemplos citados são os sistemas financeiros, 

que se revelam bastante avessos à inflação
6
 e, quando possuem participação relevante em uma 

economia, fornecem o suporte político necessário a um banco central autônomo, ou em maior 

grau, independente.  

Daunfeldt & Luna (2003) analisaram em seus trabalhos 23 países desenvolvidos e 

concluíram que, em grande parte deles, a queda da inflação ocorreu antes das alterações na 

legislação que garantiram maior autonomia para o banco central. Esse resultado fornece 

suporte à corrente teórica cuja conclusão é de que, primeiro, é necessário o suporte político 

contra a inflação elevada e as medidas requeridas para reduzi-la. A opção de um banco central 

autônomo acontece em um segundo momento, como uma forma de manutenção de uma 

inflação baixa conseguida. 

A relação empírica entre independência do banco central e as variáveis reais da 

economia também é outro ponto de divergência nos resultados. Segundo Pellegrini (2004), 

não foram encontradas relações estatisticamente relevantes entre a autonomia do banco 

central e as variáveis reais, como produção e emprego. Essa informação pode ser interpretada 

favoravelmente ou contrariamente à teoria de independência do banco central. Alesina & 

Summers (1993) argumentam favoravelmente que, nesse caso, a independência do banco 

                                                           
6
 No caso de uma inflação elevada persistente, os bancos ganham com o imposto inflacionário (ver Cysne, 

1994). No entanto, a análise exposta caminha no sentido de que, sob um regime de metas para inflação, a 

inflação é controlada principalmente pela adoção de taxas de juros elevadas. 
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central é uma forma de “free lunch”, pois resulta em menor inflação sem comprometer 

negativamente o produto e emprego.  

Por outro lado, a argumentação que mais compromete a teoria de independência do 

banco central diz respeito aos custos associados às políticas desinflacionárias. Não há 

evidências de que, sob um banco central independente, tais custos sejam minimizados. O 

principal argumento teórico que sustenta a independência do banco central é que esse aparato 

institucional busca aumentar a credibilidade da política monetária, necessária para alcançar a 

estabilidade de preços. Há um “bônus” pela credibilidade, associada à convergência da 

inflação às expectativas inflacionárias mais rapidamente, o que neutralizaria os efeitos 

negativos de uma política restritiva sobre produto e taxa de desemprego. Nesse sentido, 

portanto, seria menos custoso o processo de controle e/ou redução da inflação em uma 

economia em que o Banco Central fosse independente.  

No entanto, o levantamento feito por Eijffinger & De Haan (1996) encontra uma 

relação inversa entre independência do banco central e custo de controle da inflação, 

contrariando a teoria. Esse resultado é explicado a partir da rigidez nominal dos contratos. A 

independência do banco central, que torna a inflação mais baixa e previsível, é responsável 

pela mudança de comportamento dos agentes, que alongam os prazos dos contratos. Com 

isso, aumenta a rigidez nominal da economia, intensificando a recessão requerida para reduzir 

a inflação. 

Os estudos apresentados e os resultados obtidos por eles são compatíveis com três 

observações relevantes à Independência do Banco Central. A primeira é que esta não existe 

sem o aparato político às instituições focadas na manutenção da estabilidade de preços. Em 

seguida, conclui-se que um banco central independente não é condição suficiente e nem 

necessária para reduzir inflações mais elevadas, porém pode integrar um conjunto de medidas 

que tenham a finalidade de manter a inflação em um nível baixo. Por último, como não 

necessariamente gera um “bônus” pela credibilidade, o custo de políticas restritivas não é 

minimizado, em termos de perdas de produção e elevação da taxa de desemprego. (Pellegrini, 

2004) 

A partir da exposição dos estudos, fica claro que os resultados empíricos da 

independência do banco central são controversos. Inicialmente, as análises empíricas 

indicavam uma relação inversamente proporcional entre inflação e independência do banco 

central, o que desencadeou grande entusiasmo com a proposta no início dos anos 1990. No 
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entanto, os estudos posteriores não evidenciaram resultados tão favoráveis, o que gerou 

diversas críticas e reinterpretações da teoria de independência do banco central. 

 

4.2 Críticas à Teoria de Independência do Banco Central 

A crítica à Teoria de Independência do Banco Central pode ser feita em duas frentes, 

tanto em sua base teórica quanto na observação de seus resultados empíricos. Conforme 

exposto no tópico anterior, a principal evidência empírica que dá sustentação à teoria é, no 

mínimo, curiosa, uma vez que não se pode considerar um banco central independente como 

uma estrutura apropriada a qualquer economia.  

A conclusão de que bancos centrais independentes implicam em menores taxas de 

inflação só seja válida para o caso dos países industrializados é o primeiro ponto passível de 

crítica. A partir dessa conclusão, é sugerido que um banco central independente não é uma 

estrutura adequada para países emergentes, como é o caso do Brasil. Curkierman (1994) 

destaca que, no geral, países que convivem com uma inflação elevada têm conseguido a 

estabilidade via desenvolvimento. Portanto, tal objetivo de estabilização não pode ser 

alcançado somente pela delegação de autoridade monetária a um Banco Central, uma vez que 

a discussão sobre independência da instituição não depende apenas de aspectos econômicos, 

mas também dos políticos. O que deve ser ponderado é que delegar a autoridade monetária a 

um banco central independente, de forma a tornar seu compromisso com a estabilidade de 

preços público, constitui-se de um instrumento que pode funcionar como um modo de 

prevenir a repetição de episódios que impulsionem o aumento da inflação. 

Uma observação deve ser feita em relação a possíveis mudanças de comportamento 

das autoridades monetárias em relação aos níveis da taxa de juros. Conforme destacado por 

Mendonça (2003), as evidências empíricas presentes na literatura mostram que não pode ser 

encontrada uma relação clara entre a independência do banco central e a média das taxas de 

juros ex post. Isso traz implicações significativas para avaliar o impacto de um banco central 

independente no crescimento econômico. Nesse sentido, duas visões opostas têm se 

destacado: 

i) Taxa de juros reais dependem do crescimento monetário: um baixo nível de 

inflação causado pelos resultados de uma política monetária restritiva e pela 

elevação das taxas de juros reais pode ter efeitos negativos sobre o nível de 

investimento e, portanto, o crescimento econômico.  

ii) BCIs como fomentador do crescimento econômico: dado que um BCI [banco 

central independente] é menos propenso a pressões políticas, suas ações podem ser 
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realizadas de forma mais prognosticadas, o que contribui para maior estabilidade 

econômica e crescimento. (MENDONÇA, 2003, p.112) 

 São ressaltadas algumas considerações em relação aos dois pontos apresentados. Uma 

das hipóteses sustentadas é de que um banco central independente seria capaz de garantir 

menor variabilidade da inflação. Como é esperado na teoria, com a redução da incerteza sobre 

os níveis de inflação, os agentes podem aumentar sua capacidade de planejamento, inclusive 

em prazos mais longos. A consequência dessa observação é que haveria um aumento do 

crescimento econômico a partir de um aumento dos investimentos.  

Contudo, as evidências empíricas não dão suporte à teoria de que haveria maior 

crescimento econômico a partir de um banco central independente. A justificativa é que, por 

um lado, tal arranjo institucional poderia realmente incentivar o investimento privado, mas, 

por outro, a independência do banco central poderia reduzir o papel empreendedor do Estado, 

por não permitir o financiamento de seus gastos. Em linhas gerais, a prática mostra que 

bancos centrais com maior grau de independência não financiam seus déficits, como é o caso 

do Bundesbank, o banco central alemão, e o banco central suíço.  

Os três modelos de banco central independente de primeira, segunda e terceira geração 

também são passíveis de crítica. O modelo de primeira geração, o qual admite a presença de 

um central banker conservador, tem a oposição apresentada por McCallum (1995), uma vez 

que seria inadequado supor que os bancos centrais têm um comportamento em que os termos 

de preferências são constantes e o coeficiente de inflação esperada seja zero. O ponto a ser 

destacado é que não há necessariamente um trade-off entre compromisso e flexibilidade, 

como é assumido na teoria. Desse modo, a delegação da política monetária a um banco central 

independente não resolve o problema de inconsistência dinâmica. Em outras palavras, não há 

uma resposta plausível do porquê a delegação da política monetária é mais convincente do 

que a formulação da própria política macroeconômica no geral. Ademais, as regras de 

comportamento que o modelo abrange não fazem distinção a todos os tipos de choques que 

podem ocorrer, uma vez que eles se restringem a um conjunto de choques relevantes 

previamente estipulados. 

Os modelos de segunda geração, o qual considera que um central banker conservador 

é insuficiente para resolver o problema de viés inflacionário, encontra a solução no contrato 

que imponha custos ao banco central no caso de desvio do nível ótimo inflacionário. Isto é, o 

governo implementa um contrato com o banco central de forma que seu retorno financeiro 

esteja inversamente relacionado com a taxa de inflação. O problema dessa estrutura é que se 
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não houver um conjunto ótimo de penalidades previamente determinado, o contrato ótimo do 

banco central não terá credibilidade. Além disso, essa estrutura não está formulada para 

superar o problema da inconsistência dinâmica, em que a existência desses contratos não se 

sustenta em períodos nos quais o desemprego se encontram acima da média.  

(...) the government has exactly the same incentive not to do so as identified by 

Kydland-Prescott (1977) and Barro-Gordon (1983) analysis. Indeed, if the absence 

of any precommitment technology is actually a problem, then it must apply to the 

consolidated central-bank-government entity just as it would to an entirely 

independent central bank. If the technology does not exist, then it does nor exist. 

Nor is this problem overcome by saying that the objective function must be 

specified at the ‘constitucional stage’ of the policial process. Again the problem is 

that constitutions need to be enforced. (McCALLUN, 1995 apud MENDONÇA, 

2000, p. 111)   

Chama atenção também a questão democrática intrínseca a uma economia com banco 

central independente. A delegação de autoridade a um central banker não é considerada uma 

postura democrática, uma vez que os responsáveis pela condução da política monetária não 

são submetidos a um processo de votação, em que o público tenha influência na escolha. Os 

defensores do modelo rebatem que, no caso de haver uma eleição para os diretores e 

presidente do banco central, estes estariam sujeitos ao viés inflacionário assim como os 

representantes do governo. 

Autores de cunho keynesiano têm argumentado que, sob o ponto de vista democrático, 

a independência do banco central deve ser limitada. Quando o objetivo de busca de 

estabilidade e liberdade de instrumentos são dadas, há maior autonomia do banco central. 

Autonomia, por sua vez, é sinônimo de autocracia, nas quais alguns elementos democráticos 

são violados. É recomendável, portanto, que a autonomia seja balanceada pela transparência 

das ações do banco central. O ponto crucial é que o banco central não deve ser responsável 

pela estabilidade de preços, que é responsabilidade do governo, mas pela produção desta 

estabilidade. Em outras palavras, o governo determina o que estabilidade de preços significa e 

cabe ao banco central buscar a meta pretendida. 

It is accepted that an independent central bank is given an objective (or objectives) 

in relation to which its performance can be judged. This, together with requirements 

that the central bank governor report regularly to the government or parliament or 

one of this committees, is held to provide the necessary democratic accountability. 

Independent central banker are then reduced to the level objective technicians who 

expertly use the instruments avaliable to them to meet targets which are set taking 

into account ´the long-term interests of the economy as a whole. (BAIN, ARESTIS 

& HOWELLS apud MENDONÇA, 2000, p. 112) 

Os modelos de terceira geração surgem como uma alternativa para eliminar os 

problemas acima mencionados, de um central banker conservador e de viés inflacionário, e 

consistem em uma combinação de argumentos presentes nas alternativas anteriores. 
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Retomando brevemente o exposto no capítulo anterior, o modelo desenvolvido por Svensson 

(1997) concilia a delegação de autonomia a um banco central com características 

conservadoras ao nível de inflação desejado. Um contrato linear tal como é proposto é uma 

forma elegante de eliminar o viés inflacionário, porém existem dificuldades práticas e 

políticas para implementá-lo. Um arranjo entre agente e principal, em que a sociedade 

(principal) delega a política monetária ao banco central (agente), indica que pode ser 

encontrado um equilíbrio que corresponda a uma regra ótima sob compromisso. O resultado 

passível de crítica, ressaltado por McCallun (1995), é que se a sociedade tiver a mesma 

função de bem-estar que o Banco Central, não há motivos para estabelecer um contrato ótimo 

entre as partes ou formular um arranjo de metas.  

Portanto ao reunir os elementos de aparato teórico dos modelos de independência do 

banco central, a presente teoria foi constituída sob uma base teórica pouco sólida, quando 

vista sob a perspectiva keynesiana. Retomando brevemente a discussão apresentada no 

primeiro capítulo, a política monetária de orientação keynesiana tem característica 

estabilizante, sendo fundamental que o banco central exerça uma ação coordenada com as 

demais instituições. Logo, a política monetária deve agir de modo a contribuir para que outros 

objetivos comuns às demais políticas sejam atingidos.  

Ao contrário do que consideram os novos-clássicos, não há um ponto de equilíbrio 

estável na economia que seja capaz de frustrar qualquer política adotada pelo governo quando 

esta fosse identificada pelos agentes. Nesse sentido, a análise keynesiana não pode ser 

reduzida a um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo e as políticas adotadas 

pelo governo não se mostram antagônicas aos interesses privados. A partir daí, sob esta 

interpretação, não há margem para viés inflacionário na condução da política monetária e, 

consequentemente, não há espaço para um banco central independente.  

A própria hipótese de viés inflacionário possui uma deficiência teórica, já que esta 

deriva da suposição irrealista de que a estrutura da economia é conhecida completamente e 

igualmente por todos os agentes econômicos. Se algum fator de incerteza for introduzido 

nessa estrutura, os resultados são alterados de forma significativa.  

Policymakers may not be able even to design rules and policies that work 

effectively; the public may not be able to distinguish between policies moves and 

random shocks, and between different types of policymakers; etc. Another basic 

problem with this theory is that policymakers are assumed to target an 

unemployment rate that is inconsistent with the natural rate even though they know 

the structure of the economy. In the framework of the stipulated model, there is no 

inherent reason why policymakers whould attempt to achieve such a low 

unemployment rate. The can simply aim at an unemployment rate that is compatible 
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with the natural rate at which inflation is stabilized. (AKHTAR apud Mendonça, 

2000, p.115-116).   

Deste modo, a partir da análise keynesiana, uma teoria que se sustenta sobre uma base 

sujeita a controvérsias herda os possíveis problemas que se encontram na teoria original. 

Além das muitas hipóteses ad hoc assumidas para a validade da teoria, esta supõe o mal 

gerenciamento da política monetária. Em linhas gerais, o problema se concentra na existência 

de viés inflacionário, derivada da visão de um banco central que compactue com o governo na 

busca de taxas de desemprego abaixo da taxa natural.   

A proposta keynesiana caminha no sentido da coordenação das políticas 

macroeconômicas: 

Nessa concepção keynesiana, o uso discricionário de instrumentos monetários e 

fiscais não é considerado um erro teórico ou uma inocuidade política. Logo, a 

coordenação entre políticas macroeconômicas torna-se fundamental. Quanto mais 

coordenados estiverem os instrumentos monetários e fiscais, mais eficiente, 

provavelmente, será a política econômica. (SICSÚ, 1996, p. 135) 

É considerada eficiente uma política que não apenas alcança o seu objetivo, mas que 

leva em consideração os custos do processo de implementação e os efeitos por ela produzidos. 

Uma política econômica eficiente, portanto, é aquela que persegue seus objetivos, cria o 

mínimo de utilização contraditória de seus instrumentos, tanto fiscais quanto monetários, e 

sinaliza ao máximo os agentes, a fim de estimulá-los através da redução das incertezas. 

Quanto mais claros forem esses sinais, maior será o estímulo do setor privado e menor será o 

tempo e a intensidade de utilização dos instrumentos por parte do governo. 

Por outro lado, objetivos ambíguos, efeitos conflitantes e elevação da incerteza 

caracterizam uma política macroeconômica ineficiente, que possivelmente não alcançará suas 

metas e produzirá efeitos danosos.  

É válido ressaltar que a coordenação de políticas, conforme proposta, não deve ser 

interpretada como subordinação da política monetária à política fiscal. As regras de política 

econômica devem ser precisas de modo a evitar que a política monetária seja obrigada a 

acomodar decisões fiscais. É preciso que se mantenha uma ordem monetária e fiscal que 

estabeleça os limites de utilização dos instrumentos monetários.  

Quando os instrumentos de administração monetária estão subordinados a objetivos 

fiscais, a política macroeconômica também não será eficiente. A despeito de o 

governo adotar um objetivo prioritário, a relação simbiótica monetária-fiscal emite 

sinais que estimulam as expectativas inflacionárias dos agentes. Nesse sentido, são 

sinais que fazem aumentar a incerteza em relação ao futuro e, portanto, tendem a 

inibir a ação dos agentes. (SICSÚ, 1996, p.136) 
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No caso de subordinação entre políticas, as expectativas inflacionárias se elevam em 

função do aprendizado com eventos passados, em que políticas de expansão do produto foram 

financiadas a partir da utilização do aparato monetário, que puseram em xeque a estabilidade 

de preços. Consequentemente, as ações do governo que buscarem aumento do produto e 

redução do desemprego serão seguidas de reações precificadoras e de paralisação dos 

investimentos, dado o aumento da incerteza em relação ao nível de inflação futura. Isto posto, 

a política expansionista proposta pelo governo se tornaria ineficiente, pois não conseguiria 

emitir sinais que fizessem os agentes reagirem em conformidade com o objetivo do governo e 

geraria inflação, o principal efeito danoso a ser destacado.   

A existência de um banco central independente elimina a possibilidade de 

subordinação da política monetária à política fiscal. Entretanto, não implica na ausência de 

mecanismos de coordenação das políticas, podendo resultar na adoção de políticas 

macroeconômicas ineficientes. Dois exemplos são destacados: os Estados Unidos nos anos 

1980, com o embate Reagan-Volcker
7
 (presidente da república versus presidente do FED), em 

que o Tesouro implementou uma política fiscal expansionista, enquanto o FED realizou um 

aperto monetário. E a Alemanha, na mesma época, quando a política anti-inf1acionária de 

restrição monetária imposta pelo Bundesbank havia deixado a economia com um elevado 

desemprego. Ambos os exemplos dão margem à generalização de que países que possuem um 

banco central independente são exemplos de adoção de políticas macroeconômicas 

ineficientes e que esta estrutura favorece a descoordenação entre as políticas econômicas. 

Os defensores da teoria de independência do banco central rebatem a crítica. 

Conforme expresso por Goodhart (1995): 

O argumento não é realmente sobre coordenação, mas sim qual instrumento deve ter 

primazia. Sob as modalidades de política keynesiana dos anos 50 e 60, a política 

fiscal tinha primazia; o déficit fiscal era decidido primeiro e a política monetária 

ajustava-se para se praticar uma determinada taxa de juros, dado o déficit. 

(GOODHART, apud SICSÚ, 1996, p.138)  

Nesta interpretação, portanto, uma vez que o governo perdesse a força em controlar a 

política monetária, a política fiscal se tornaria mais disciplinada, já que o governo não teria a 

sua disposição os instrumentos monetários para cobrir possíveis déficits. É nesse sentido que 

existiria certa coordenação entre as políticas econômica sob uma estrutura de banco central 

independente.  

                                                           
7
 Mais informações sobre os embates entre governo e Banco Central, tanto na Alemanha quanto nos Estados 

Unidos, podem ser encontradas em Sylla (1988) e Holtreich (1988), ambas referências utilizadas resumidamente 

por Sicsú (1996). 
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Contudo, a sugestão de um orçamento equilibrado juntamente com uma política 

monetária apenas com objetivos nominais sugere um conceito à ‘coordenação’ totalmente 

diferente ao adotado pelos teóricos keynesianos e cujo sentido seria necessário ao conceito de 

eficiência.  

Tal combinação, na verdade, não é uma das possibilidades de coordenação entre 

políticas econômicas, dado um banco central independente, e sim, a única alternativa possível. 

O problema central é que para os modelos de eficiência da política econômica não cabem os 

pilares teóricos novo-clássicos, uma vez que a crença na estabilidade e na existência de uma 

taxa natural de desemprego impede os defensores da independência do banco central de 

propor qualquer outra regra para a coordenação de políticas, pois as políticas 

macroeconômicas não devem ser utilizadas para alterar a taxa corrente de desemprego. Não 

haveria razão, portanto, para pensar em um arranjo de políticas que estimulassem o aumento 

do produto e, paralelamente, reduzisse a taxa de desemprego. 

A Teoria de Independência do Banco Central é questionada inclusive por Milton 

Friedman, principal representante da escola monetarista. Conforme exposto em seu livro 

Capitalismo e Liberdade (1985), conceder independência ao banco central não era 

recomendável, uma vez que a medida daria a liberdade sobre as decisões de política monetária 

a um grupo restrito de pessoas. O ponto fundamental a ser destacado é que não existe 

consenso em torno da Teoria de Independência do Banco Central, uma vez que defensores e 

críticos estão amparados por bases teóricas distintas, sem que as evidências empíricas sejam 

capazes de dirimir essa disputa. 

 

4.3 Análise do Caso Brasileiro: Banco Central do Brasil (Bacen)  

A análise do caso brasileiro em relação à independência do banco central despertou 

interesse pelo fato de o Brasil ser considerado um caso particular devido aos muitos anos de 

convívio com inflação elevada. É exatamente no final dos anos 1980, durante a “década 

perdida”, que os estudos descritos a seguir identificam maior grau de autonomia do Banco 

Central do Brasil. Além disso, o país se enquadra no conjunto de países em desenvolvimento, 

em que a relação entre a Independência do Banco Central e menores níveis de inflação não 

apresenta evidências confirmadas, conforme discutido no tópico anterior.  

O estudo de Mendonça (2000) tentou mensurar o grau de independência do Bacen 

(Banco Central do Brasil) a partir de um questionário adaptado do modelo elaborado por 
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Cukierman (1992), respondido por todos os presidentes da instituição no período entre 1986 e 

1996. A correlação negativa entre o grau de independência do banco central e as taxas de 

inflação foram identificadas no estudo aplicado ao Brasil. Duas justificativas são dadas como 

válidas pelo autor. A primeira reforça o argumento do viés existente nos índices que medem a 

independência do banco central via questionário, uma vez que as perguntas são elaboradas 

para que confirmem uma relação preestabelecida na teoria. Em seguida, o autor destaca o 

sucesso do Plano Real como um divisor de águas para a economia brasileira, assumindo que a 

manutenção dos preços em patamares estáveis foi a responsável pelo aumento do grau de 

independência do Bacen.  

Gráfico 1 

 
Fonte: Mendonça (2000) 

Conforme pode ser observado na figura acima, o grau de independência do Banco 

Central do Brasil entre 1994-1996 é significativo, ficando em 0,68 em uma escala de 0 a 1. 

No entanto, o autor ressalta que os principais elementos para esse resultado é fruto de uma 

decisão do governo em adotar uma política econômica com o objetivo de estabilização de 

preços. Isto é, o governo foi o responsável pela criação de um cenário econômico em que o 

Bacen coopera na obtenção das metas pretendidas. Portanto, os resultados apresentados 

devem ser analisados com cautela, deixando exposta a dúvida em relação à maior 

independência do Bacen neste período. Em outras palavras, deve-se levar em conta um fator 

de subordinação da instituição ao governo, a fim de dar sustentação ao Plano Real. 

(Mendonça, 2000).  
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Posteriormente, Mendonça (2006) apresentou a atualização de seu estudo, analisando 

o índice de grau de independência do Bacen até o ano de 2002.  

Tabela 2: Estimativas para o grau de independência do Banco Central do Brasil: 

1980-2002 

 

 

 

Gráfico 2: Inflação, grau de independência e rotatividade do presidente do Banco 

Central do Brasil (1980-2002) 

 
Fonte: Mendonça (2006) 

 

São cinco os argumentos principais que podem ser dados como justificativa para 

explicar o aumento da independência do banco central após o Plano Real: 

a) Uso de uma variação do regime de câmbio fixo: durante o Plano Real foram 

observadas três fases de política cambial. A primeira, que perdurou até março de 

1995, foi caracterizada pela não intervenção do banco central no mercado. A 

segunda fase, correspondente ao período entre março e junho de 1995, quando 

ocorreu a implementação do regime de bandas cambiais. A última fase foi marcada 

pela adoção dos leilões de spread e menores faixas de variação da taxa de câmbio. 

O arranjo cambial adotado criou um mecanismo de ajuste automático para a 

oferta de moeda, tendo como consequência uma redução no problema de 

Período 1980/85 1986/89 1990/93 1994/96 1997/99 2000/02

G.I 0,25 0,35 0,46 0,68 0,71 0,76

Nota: G.I. = grau de independência; 0 £ G.I. £ 1.7

Fonte: Mendonça (2006)
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inconsistência temporal para a condução da política monetária (Mendonça, 2006, 

p. 557). Além disso, o Real tinha sua emissão limitada por lei e tinha como 

garantia o nível de reservas estrangeiras no mesmo volume em circulação, o que 

sinalizava aos agentes que medidas que retomassem o fôlego da inflação 

dificilmente seriam tomadas.  

b) Redução do uso da receita de senhoriagem: uma menor receita de senhoriagem 

representa restrições do financiamento do governo via expansão monetária, o que 

implica em maior grau de independência do banco central. No ano de 1990 a 

receita de senhoriagem atingiu seu mais alto nível (5% do PIB) ao passo que no 

período posterior a 1995 manteve-se abaixo de 0,01% do PIB (Mendonça, 2006, 

p. 557) 

c) Uso de metas intermediárias, que se referiam a metas trimestrais para a base 

monetária, como forma de reduzir a incerteza dos agentes em relação ao 

financiamento inflacionário. 

d) Uso de metas para inflação, uma vez que essa forma de condução da política 

monetária exige uma transparência maior por parte das autoridades monetárias. 

Quando definida uma meta central para inflação e uma banda de variação para 

cima e para baixo impõe-se limites para variação da inflação. A consequência é a 

redução do viés inflacionário na condução da política monetária e, por 

conseguinte, um aumento da independência operacional do banco central 

(Mendonça, 2006, p. 558) 

e) Redução da rotatividade dos presidentes do banco central, o que denota menor 

interferência do governo na instituição.  

O trabalho desenvolvido por Holanda e Freire (2003) parte de indicadores alternativos 

aos utilizados por Alesina e Cuckierman. A ideia é medir a independência do Bacen a partir 

de dois indicadores. O primeiro, a capacidade do banco central em resistir às pressões 

políticas em períodos eleitorais. O indicador se justifica a partir da perspectiva de que, de um 

modo geral, os governos tendem a preferir menores taxas de desemprego em períodos 

próximos à inflação, mesmo que ao custo de maior inflação. Em seguida, recorre-se à 

definição de que um banco central seria mais independente à medida que apresentasse maior 

resistência em acomodar os desequilíbrios fiscais do Tesouro, explicitando um caso em que a 

política fiscal teria dominância sobre a política monetária.  
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Em relação às pressões sofridas pelo Banco Central do Brasil, buscou-se identificar 

tendências de variáveis macroeconômicas como a taxa de desemprego e a taxa de juros, ou 

seja, perceber algum padrão de comportamento de tais variáveis nos períodos de análise. 

Taxas de desemprego sistematicamente mais baixas em períodos eleitorais indicam pressões 

do governo sobre o banco central. O mesmo é válido para taxas de juros nominais e reais mais 

baixas.  

O resultado encontrado em relação ao mercado de trabalho indica uma tendência à 

queda de desemprego mais forte em períodos eleitorais. A análise da variável aponta para um 

abrandamento neste comportamento a partir de 1994, resultado de um processo de ganho 

gradual de independência do Bacen. Em relação à taxa de juros, o estudo mostra que taxas de 

juros reais mais baixas ocorrem também em períodos eleitorais e que essa tendência também 

se suaviza após 1994. Ambos os resultados caminham na direção de um banco central pouco 

independente, ao menos quando se refere a ciclos políticos.  

A respeito do financiamento do Tesouro pelo Banco Central três indicadores foram 

utilizados: a) remuneração da conta única do Tesouro Nacional no BCB; b) o volume de 

títulos públicos do Tesouro Nacional em carteira do BCB; e c) fontes de acomodação do 

déficit/dívida pública.  

O uso do primeiro indicador é justificado por Rigolon (1998):  

A remuneração da conta única do Tesouro Nacional é financiada pela coleta de 

senhoriagem. A alocação desses recursos no financiamento de gastos de custeio e 

investimento do setor público equivale a financiar estes gastos com a coleta de 

senhoriagem (RIGOLON,1998 apud HOLANDA & FREIRE, 2003, p. 142) 

Desta forma, esse tipo de financiamento tende a ir de encontro aos objetivos de 

estabilização e, consequentemente, de um banco central independente. Quanto maior a 

restrição a esse tipo de remuneração, mais marcante seria a autonomia do banco central. O 

resultado encontrado indica uma tendência de queda na remuneração de disponibilidades do 

Tesouro junto ao Banco Central do Brasil. 

O volume de títulos públicos em carteira do Banco Central do Brasil foi escolhido por 

se tratar de uma forma de detectar financiamentos internos do Tesouro pelo Banco Central. 

Em outras palavras, o Banco Central pode comprar e vender títulos públicos com o objetivo 

de política monetária, o que na prática resultaria em financiamento do governo. O 

comportamento identificado pelos autores indica uma queda dos títulos públicos na 

composição da carteira do Bacen. 
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O último indicador de fontes de acomodação de déficit consiste em analisar de que 

modo os financiamentos têm sido feitos, seja por financiamento interno (mercado) ou por 

emissão monetária (Bacen). Principalmente após 1994 o financiamento privado ganha mais 

espaço na dinâmica econômica brasileira.  

Portanto, em linhas gerais, a conclusão do estudo é que há uma tendência que indica a 

uma maior independência do banco central, ainda que o processo esteja inserido de forma 

gradual. Após a adoção do Regime de Metas para Inflação, em 1999, o governo tem deixado 

explícito seu compromisso com a estabilidade de preços e permitindo uma ação mais 

autônoma do Bacen. 

Após apresentados os estudos empíricos e seus resultados, as discussões em relação à 

adoção de um banco central independente para o Brasil também merecem ser destacadas. O 

artigo de discussão sobre independência do banco central escrito por Corazza (2006) 

considera, a partir de fatores históricos, o desenvolvimento do Banco Central do Brasil. A 

questão de debate é como devem se estruturar as relações entre Banco Central, Tesouro, 

Congresso e Executivo, qual seria o grau de independência desejado para o caso brasileiro, 

considerando o arranjo institucional do passado e o histórico inflacionário e qual seria o 

modelo organizacional mais indicado.  

Para responder a essas perguntas, o autor considera que, embora a separação absoluta 

entre Tesouro e Banco Central possa afastar pressões inflacionárias, não elimina por completo 

outras formas de endogenia da moeda, podendo até agravá-las. Isto é, quanto maior o grau de 

independência do banco central, maior deve ser a garantia de que ele não será cooptado por 

interesses particulares. “Um Bacen independente não o isola nem lhe garante uma ação 

neutra, mas, ao contrário, acirra a disputa de grupos de interesse pela sua direção” 

(CORAZZA, 2006, p. 15). 

Nesse sentido, o trabalho de Braga (1993) leva em consideração que o Bacen não pode 

atuar como uma fonte irrestrita de financiamento do governo. Por outro lado, sua autonomia 

relativa, conforme definida por lei, não pode ser confundida com independência. Portanto, o 

autor defende a criação de uma institucionalidade que resulte em uma ação conjunta entre o 

Bacen e o governo no processo de tomada de decisão. 

Nesta organização, fica admitida a condução das políticas pelo Banco Central com 

uma autonomia relativa, no sentido de que, uma vez fixadas as REGRAS, sua 

execução consistente fica sob a única responsabilidade da Direção do Banco, sem 

que sejam admitidas mudanças abruptas e ad hoc por parte do governo central. Ao 

mesmo tempo evita-se o paroxismo monetarista embutido na ideia de 
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“independência” do banco central pela qual este, supostamente, asseguraria, pela 

pura gestão monetária, a estabilidade econômica. (Braga, 1993, p. 32). 

Outro ponto de discussão importante diz respeito ao papel que um banco central 

independente poderia desempenhar no processo de ajuste fiscal. Há duas visões controversas: 

a primeira sugere que haveria a necessidade prévia de equacionar a questão fiscal em um 

primeiro momento e, em seguida, definir uma organização monetária. A segunda visão encara 

a independência do banco central como uma forma de disciplinar os governos. Portanto, em 

um país como o Brasil, que viveu anos fazendo uso de emissão monetária para financiamento 

do governo, a estrutura institucional de um banco central independente tornaria as relações 

mais transparentes, embora tal arranjo não seja uma “solução mágica”. (Corazza, 2006) 

A consideração do autor é que são pouco esclarecedoras as posições que se limitam a 

defender ou criticar uma estrutura de banco central independente. O autor defende o 

estabelecimento de regras que delimitem os objetivos, instrumentos e responsabilidades do 

Bacen, Tesouro e sistema financeiro.  

A ausência de um Banco Central por longos períodos de nossa história e, depois, a 

divisão de suas funções com o Banco do Brasil foram responsáveis pela mistura dos 

sistemas monetário e fiscal. O sistema monetário sempre foi usado como solução do 

problema fiscal. Nesse sentido, a definição de um estatuto que garanta uma maior 

autonomia ao Bacen não deveria supor a solução prévia do problema fiscal nem 

tampouco a reforma do sistema financeiro, mas, sim, fazer parte do mesmo processo 

de reordenamento fiscal e financeiro. (CORAZZA, 2006, p. 17) 
 

O mesmo ponto de vista é apresentado por Penido (2006). Ao invés de conceder 

independência ao banco central, o mais apropriado seria estabelecer regras de relacionamento 

entre a autoridade monetária com o governo e com o setor privado, em especial o sistema 

financeiro. Devem se estabelecer ainda mecanismos institucionais que garantam a 

participação mais efetiva dos dirigentes do banco central no governo. 

O fato é que a decisão de conceder mais independência ao Banco Central do Brasil 

para que o foco seja apenas a manutenção da estabilidade de preços não é uma questão 

puramente técnica. Ao contrário, é uma questão que envolve posicionamento político, o que 

implica que as medidas tomadas não são neutras em relação aos seus efeitos sobre a 

economia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A escolha do tema desta pesquisa esteve desde o princípio relacionada ao debate 

inserido no contexto atual. No segundo semestre de 2014, durante a campanha eleitoral 

presidencial, muito se debateu em relação à independência do banco central, tema abordado 

pelos principais candidatos, com diferentes pontos de vista sobre a questão. As ideias difusas, 

e por muitas vezes pouco esclarecidas, foi uma das motivações para o desenvolvimento desta 

pesquisa, que, por sua vez, foi intencionalmente estruturada para aprofundar o conhecimento 

do tema e consolidar os principais argumentos e críticas que envolvem um banco central 

independente. Com vistas a atingir esse objetivo, a presente dissertação apresentou o debate 

teórico e os principais trabalhos empíricos sobre o tema ao longo de quatro capítulos. 

 O primeiro capítulo apresentou as principais ideias das escolas de pensamento 

econômico, incluindo a visão clássica e a perspectiva keynesiana e as teorias que buscaram 

dar continuidade a essas linhas de pensamento. Nesse sentido, é destacado no decorrer do 

texto as diferenças entre as escolas de pensamento ortodoxas e heterodoxas em relação à 

função da moeda dentro de uma economia. É, portanto, a partir da forma como cada teoria 

encara a função da moeda que se pode examinar com rigor o papel da política monetária e, 

consequentemente, o posicionamento do banco central.  

Na teoria keynesiana, por exemplo, a moeda não constitui apenas um “véu” nas 

transações de mercado, limitada apenas à sua função de viabilizar as trocas, conforme 

definida pela teoria clássica. Pelo contrário, além de sua função como meio de troca e unidade 

de conta, ela é responsável por manter a riqueza ao longo do tempo, exercendo a função de 

reserva de valor. É por isso que há um papel fundamental da política monetária no fomento de 

uma economia e, portanto, ela não deve ser formulada independente dos objetivos do 

governo. Consequentemente, para os teóricos keynesianos, um banco central independente, 

cujo objetivo se concentre apenas na estabilidade de preços, não é o ideal para o 

funcionamento de uma economia. 

A teoria monetarista (Monetarismo tipo I), desenvolvida por Milton Friedman, surge a 

partir do entendimento de que a teoria keynesiana não apresentava uma explicação monetária 

para a crise dos anos 1970. Sua posição em relação à oferta de moeda e ao efeito de uma 

política monetária difere no curto e no longo prazo. No curto prazo, o aumento da oferta de 

moeda pode produzir oscilações no emprego e na renda. No entanto, tais efeitos são 
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temporários e perduram apenas o tempo necessário até que todos os agentes econômicos 

obtenham todas as informações. Em outras palavras, no curto prazo, as expectativas dos 

agentes são frustradas, uma vez que o processo de formação de expectativas é demorado e não 

atinge a todos de forma igualitária: uns tem acesso às informações relevantes em relação à 

condução da política monetária mais cedo que outros. É a partir dessa assimetria de 

informação que ocorrem as oscilações de renda e emprego. No entanto, no longo prazo, tais 

expectativas não se frustram, uma vez que todos os agentes têm acesso às informações por 

igual. Deste modo, variações no nível de emprego e renda só ocorreriam com variações de 

recursos e tecnologia.  

Portanto, uma política econômica que busque o pleno emprego com maior oferta de 

moeda poderia de fato aumentar a renda nominal no curto prazo. Porém, se essa política 

excedesse as necessidades da taxa de crescimento da renda real de equilíbrio de longo prazo, a 

inflação eliminaria qualquer estímulo adicional à produção. A teoria monetarista assume que a 

moeda é neutra no longo prazo, pois existirá sempre uma taxa natural de desemprego, 

determinada por fatores reais, que é compatível com qualquer nível de inflação, conforme 

referenciado na curva de Phillips.  

Ainda que a intervenção do governo visando aumentar o nível de produção via política 

monetária não seja apropriada, na visão de Friedman, um banco central independente também 

não é, conforme ele deixa claro principalmente em sua obra popularmente mais conhecida, 

“Capitalismo e Liberdade” (1962). A justificativa para sua posição é que um sistema 

monetário não pode ficar à mercê dos erros de uma equipe técnica pré-selecionada. Ele 

considera um mau sistema qualquer configuração de autoridade monetária que conceda a 

poucos homens um poder tão grande. Por fim, Friedman era defensor de um sistema 

monetário embasado na determinação de regras para direcionar a política monetária. 

A formulação da teoria Novo-Clássica, de Robert Lucas e Thomas Sargent (1981) 

busca eliminar a diferenciação entre curto e longo prazo na teoria de Friedman. Dessa forma, 

assumem que no curto prazo uma política monetária só produziria efeitos reais se fosse 

imprevista. No entanto, como os agentes econômicos são pautados por expectativas racionais 

(os agentes possuem todas as informações relevantes, aprendem imediatamente com seus 

erros passados), haveria uma reação antecipada a qualquer medida imposta, não havendo, 

portanto, efeitos defasados. A adoção de expectativas racionais, portanto, neutraliza qualquer 

efeito de política econômica previsível. Portanto, tais autores defendem um modelo de 
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equilíbrio constante, em que não há ilusão monetária, sendo a moeda posta como superneutra. 

Neste caso, mecanismos como um Regime de Metas para Inflação e um banco central 

independente são claramente defendidos, o que significa não apenas liberdade para conduzir a 

política monetária sem interferência do governo, como também a condição fundamental para 

a manutenção da estabilidade de preços, objetivo considerado o mais importante. 

A retomada das ideias originárias de Keynes ocorre com os teóricos pós-keynesianos. 

Os representantes desta corrente de pensamento rejeitam a hipótese da não-neutralidade da 

moeda, uma vez que esta afeta motivos e decisões dos agentes. A partir da formulação da 

teoria de Minsky (1975), por exemplo, é possível perceber que as instituições financeiras e as 

autoridades monetárias possuem papel decisivo na dinâmica de determinação da liquidez e 

dos financiamentos. Uma vez que as instituições financeiras também possuem preferência 

pela liquidez em momentos de crise, a consequência é a possibilidade de que a política 

monetária tenha influência sobre o nível de atividade econômica. É uma visão alternativa à 

teoria neoclássica, que assume bancos e instituições como passivas no sistema capitalista, já 

que não possuem capacidade de afetar as variáveis econômicas reais. Por isso, um banco 

central independente vai de encontro às ideias pós-keynesianas, já que assumindo a não-

neutralidade da moeda, os objetivos de política monetária devem estar de acordo com o 

objetivo central do governo.  

O segundo capítulo dedica-se a olhar mais detidamente para o processo de constituição 

da instituição Banco Central. São expostos elementos como a delimitação de suas funções, 

seu histórico desde o surgimento até a atual discussão sobre independência e como ocorreu o 

desenvolvimento do Banco Central do Brasil mais especificamente. Pretendemos chamar 

atenção para o fato de que, apesar dos diversos bancos centrais possuírem suas 

particularidades em relação à sua criação e desenvolvimento, de uma forma geral, eles são ao 

mesmo tempo parte constitutiva e órgãos semi-independentes tanto do governo quanto do 

sistema financeiro. Essa contradição característica desde seus primórdios, o coloca em uma 

posição estratégica privilegiada, sendo capaz de representar uma solução institucional para os 

conflitos entre bancos privados e governo. A partir do conjunto de relações entre Governo, 

Banco Central e bancos privados é que se faz possível a gestão da moeda e do crédito.  

A história do Banco Central do Brasil é um caso mais específico do processo de 

criação dos bancos centrais, já que, ao contrário da maioria, o Bacen foi criado e desenvolvido 

exatamente com a função de autoridade monetária. Nos casos mais gerais, ocorreu um 
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processo evolutivo, no qual o banco central foi originário de um banco comercial que possuía 

relações com o governo, ou seja, não foram criados pelo Estado e nem surgiram por iniciativa 

do mercado. É por isso que o debate em torno da independência do Banco Central do Brasil 

existe praticamente desde sua criação. A posição de independência da instituição em relação 

ao governo e ao sistema financeiro transita em torno de dois extremos: a subordinação 

completa e a independência total, ambos importantes para a determinação das funções de um 

banco central. 

O terceiro capítulo aborda a forma como um banco central independente está 

relacionado com um sistema de regime de metas para inflação, os elementos principais nos 

quais esta teoria está embasada e os argumentos utilizados pelos defensores deste arranjo 

institucional. Em linhas gerais, a teoria de independência do banco central se propõe a evitar 

que os aspectos políticos interfiram na gestão da política monetária, já que há problemas 

como a inconsistência temporal e a credibilidade da política monetária. Um banco central 

independente é encarado como uma entidade apolítica, cujo único objetivo é a manutenção da 

estabilidade de preços, dado que possui maior aversão à inflação que a maioria dos agentes. A 

delegação da responsabilidade da formulação da política monetária a um banco central 

independente significa que o governo abre mão de um conjunto de instrumentos sob o qual a 

estabilidade de preços poderia ser sacrificada em detrimento de outros objetivos. 

O último capítulo busca verificar na prática se a estrutura de um banco central 

independente realmente reflete níveis inferiores de inflação, a partir do levantamento de 

estudos empíricos realizados no mundo todo. Em seguida, são apresentados os principais 

argumentos dos teóricos críticos de um banco central independente e a análise do caso do 

banco central brasileiro. 

A exposição da literatura econômica deixa claro que os resultados empíricos 

relacionados a um banco central independente são controversos. Ainda que inicialmente as 

análises empíricas confirmassem uma relação proporcional entre inflação e independência do 

banco central, os estudos posteriores não apresentaram resultados tão favoráveis. Deve-se 

pontuar também que foram os resultados iniciais que desencadearam grande entusiasmo com 

a proposta nos anos 1990, e a frustração com os resultados posteriores gerou diversas críticas 

e reinterpretações da teoria de independência do banco central. 

A crítica à teoria surge em torno de dois argumentos principais. O primeiro a partir do 

resultado empírico de que a estrutura de um banco central independente só se traduziria em 
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níveis mais baixos de inflação no caso de países industrializados. O segundo argumento é o 

que a delegação de autoridade a um central banker não é considerada uma postura 

democrática, uma vez que os responsáveis pela condução da política monetária não são 

submetidos a um processo de votação, em que o público tenha influência na escolha.  

Aspectos teóricos também são destacados. Segundo a perspectiva keynesiana, os 

modelos de independência do banco central foram constituídos sobre uma base teórica pouco 

sólida. A discussão caminha no sentido de qual deve ser a orientação da política monetária, 

uma vez que para os keynesianos é fundamental que o banco central exerça uma ação 

coordenada com as demais instituições. Logo, a política monetária deve agir de modo a 

contribuir para que outros objetivos comuns às demais políticas sejam atingidos. Desse modo, 

ao contrário do que supõe a teoria novo-clássica, não há um ponto de equilíbrio estável na 

economia, capaz de frustrar qualquer política adotada pelo governo quando esta fosse 

identificada pelos agentes, que por sua vez possuem expectativas racionais. A análise pós-

keynesiana não se reduz ao trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo e as políticas 

adotadas pelo governo não se mostram incompatíveis com os interesses privados. De acordo 

com esta interpretação, portanto, não há margem para um viés inflacionário na condução da 

política monetária e, consequentemente, não há razão para a defesa de um banco central 

independente. 

A análise do caso brasileiro em relação à independência do banco central indica que há 

uma tendência a um maior grau de independência do Banco Central do Brasil, ainda que este 

processo esteja ocorrendo de forma gradual. Após a adoção do Regime de Metas para 

Inflação, em 1999, o governo tem deixado explícito seu compromisso com a estabilidade de 

preços, permitindo uma ação mais autônoma do Bacen. 

A partir da pesquisa apresentada alguns tópicos podem ser explorados. Para estudos 

futuros é sugerido que se faça uma análise empírica mais acurada do grau de independência 

do Banco Central do Brasil, com o intuito de verificar na prática como essa questão foi 

tratada, principalmente nos últimos governos.  

O que é possível concluir a partir da exposição desta pesquisa é que o debate em torno 

da teoria de independência do banco central envolve questões de posicionamento ideológico. 

São basicamente duas vertentes de pensamento econômico, que partem de premissas distintas, 

e se contrapõem em relação ao tema. No limite, o que se discute gira em torno da participação 

do Estado na economia, que seria limitada no caso de um banco central independente, questão 
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essa que gera debates acalorados desde o momento no qual a economia começou a se firmar 

como uma ciência com escopo próprio. O que se faz necessário pontuar é que não há uma 

receita na condução da política monetária, uma vez que a dinâmica econômica é por muitas 

vezes influenciada por fatores que fogem do controle tanto do Estado quanto do mercado. 
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