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Objetivo: 

A compreensão de alguns conceitos básicos relativos à formulação e execução das políticas 

monetária e cambial é fundamental para o acompanhamento pela mídia das decisões das 

autoridades sobre política macroeconômica e do debate sobre inflação, taxas de câmbio e taxas 

de juros. 

No contexto de uma economia relativamente aberta às movimentações de capitais 

internacionais, exploramos as inter-relações entre as políticas monetária e cambial e suas 

consequências macroeconômicas.   

São apresentados os diferentes regimes de política monetária e cambial, os custos e benefícios 

de cada um e a experiência brasileira, com destaque para a prevalecente após a desvalorização 

de janeiro de 1999, com taxas de câmbio flexíveis e metas de inflação. 

A posse desse instrumental nos permitirá analisar a experiência brasileira com a implantação da 

chamada “Nova Matriz Econômica” no período 2011-2014 e as lições que podemos retirar desse 

episódio para a formulação de políticas macroeconômicas. 

Finalmente, são discutidas as razões que explicam o nível estruturalmente elevado das taxas de 

juros no Brasil. 

 

Tópicos abordados: 

1. O trilema macroeconômico: política monetária, política cambial e fluxos de capitais 

internacionais; 

2. Determinantes das taxas de câmbio e os regimes cambiais: taxas de câmbio fixas, taxas 

de câmbio flexíveis e “currency boards”; 

3. Política monetária e inflação, custos sociais da inflação; 

4. Regimes de política monetária e as metas de inflação; 

5. “Nova Matriz Econômica”: incertezas e os custos da desancoragem das expectativas 

6. Por que as taxas de juros reais no Brasil são estruturalmente elevadas? 

 

Referências: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL, REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL, Série perguntas mais 

frequentes, 2016. 

CASTELLO BRANCO, R. Sob o domínio da incerteza, Valor Econômico, 30/12/2014. 



 
 

CASTELLO BRANCO, R., As altas taxas de juros e as mudanças necessárias, Valor Econômico, 

21/02/2017. 

GARCIA, M., O câmbio volta à baila, Valor Econômico, 10/03/2017.  

CYSNE R., COIMBRA, P., e CAETANO, S., Imposto inflacionário e transferências inflacionárias no 

Brasil 1947-2014, EPGE-FGV, Maio de 2015.  

FERREIRA, P. e FRAGELLI, R., CRÔNICAS DE UMA CRISE ANUNCIADA, ed. FGV, Rio de Janeiro, 

2016 

IBRE/FGV, BOLETIM MACRO, diversos, 2015/2016/2017. 

SENNA, JJ, Política monetária no Brasil antes e depois da crise, em ENSAIOS IBRE DE ECONOMIA 

BRASILEIRA, BONELLI, R. e CASTELAR, A. EDS., Ed. FGV, Rio de Janeiro, 2013. 

 


