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Resumo 

 

A presente pesquisa busca uma abordagem sobre as principais mudanças na economia 

brasileira a partir dos anos 1980 e segue até a década de 1990 com as diversas tentativas 

na criação de um plano de estabilização econômica, com isso cita os principais pontos 

positivos do Plano Real que até hoje é considerado como o projeto que estabilizou a 

economia brasileira. Tendo como o maior desafio da política estabilizadora, os 

conceitos de inflação também são abordados de forma a criar uma base para entender o 

que leva ao desequilíbrio no preço dos diversos produtos e serviços oferecidos no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A Economia exerce uma função significativa sobre o desenvolvimento de todo o 

país, considerando assim as teorias de micro e macroeconomia.  

De acordo com Sachs, Larrain (2000 p.3) 

A abordagem básica da Macroeconomia consiste em observar as tendências gerais da 

economia, em vez de examinar as tendências que afetam isoladamente empresas, 

trabalhadores ou regiões. Medidas especiais e resumidas da atividade econômica 

(produto interno bruto, taxa de poupança, índice de preço ao consumidor) revelam a 

“grande fotografia” das alterações e tendências. Essas medidas macroeconômicas 

gerais são a ferramenta com a qual os macroeconomistas analisam as principais 

alterações, em vez de as influências que afetam somente as partes individuais da 

economia. 

No cotidiano de negociações, as taxas de juros são as mais observadas pelos 

compradores e vendedores, por isso, sempre quando há uma reunião do COPOM 

(Conselho de Política Monetária), todas as atenções se voltam à mesma, a fim de saber 

qual será a decisão tomada para o proceder da economia, sendo as mais esperadas como 

a retração ou concessão de crédito em geral. 

Em nota à imprensa o Banco Central anunciou em 19/01/2011 na 156ª Reunião 

do Copom, em decisão unânime, elevar a taxa Selic de 10,75% para 11,25% a.a., dando 

inicio a um processo de ajuste a taxa básica de juros e assim, como uma medida macro 

prudencial, fazer com que a inflação dirija-se para a trajetória de metas estabelecidas na 

reunião de 16/12/2010 onde o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou a 

programação monetária para o primeiro trimestre de 2011, que implica na prorrogação 

de três grandes contratações, sendo uma a operação para a construção ou reforma de 

estádios e empreendimentos de mobilidade urbana diretamente associados a realização 

da Copa do Mundo FIFA 2014, a prorrogação do prazo para contratação de operações 

de crédito no âmbito do Programa Caminho da Escola e a prorrogação da concessão de 

credito para o Programa de Intervenções Viárias (Provias). Dessa forma no mesmo mês 

os fluxos mensais dos fatores de emissão monetária, registraram uma contração de 

R$64,9 bilhões, referente ao recolhimento compulsório, que se resulta do aumento das 

alíquotas dos recolhimentos dos recursos a prazo. As operações do Tesouro Nacional 

também sofreram contração e registraram um impacto de R$22,9 bilhões. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2013) 



Já em 16/01/2013 na 172ª Reunião do Copom o Banco Central emitiu em nota 

para imprensa, que por decisão unânime, a taxa Selic estaria sendo mantida em 7,25% 

a.a. Sendo assim, no mesmo mês, dentre os fatores condicionantes na emissão de 

moeda, destacaram-se as operações dos títulos públicos federais, que incluem a atuação 

do Banco Central no ajuste da liquidez do mercado monetário, com expansão de R$ 

64,6 bilhões, em contraponto às operações do Tesouro Nacional, que provocaram 

contração de R$ 39,4 bilhões. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013) 

 

 Objetivos do trabalho 

O projeto elaborado tem como finalidade pesquisar e analisar numa visão 

macroeconômica (usando como pivô a economia brasileira) as taxas mais relevantes da 

economia e a estrutura do sistema financeiro nacional, destacando assim a importância 

de cada uma das taxas na gestão econômica do país. Além disso, o projeto relata o 

avanço da economia ao decorrer dos últimos anos e a luta dos governos em busca do 

controle da inflação. 

 

 Metodologia 

Para desenvolver o presente projeto, foi utilizada a técnica de pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos da internet. As pesquisas citadas foram coletadas 

visando à fundamentação teórica das argumentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESEMVOLVIMENTO 

 

1.1. Histórico de Inflações da Economia Brasileira 

 

O grande desafio da economia brasileira desde 1958 sempre foi o controle da 

inflação. Naquela época, o excesso de gastos públicos do governo Juscelino Kubitschek, 

a crise política que desembocou no golpe militar alimentou a inflação que passou então 

de 20% para 80% a.a. A partir de então o Brasil vinha sofrendo em uma inércia em alta 

inflação de seguidos trinta anos. 

De acordo com ALÉM (2010 p.28) 

Entre 1980 e 1994, o Brasil passou por vários planos de estabilização. Entretanto,  

apesar desses esforços,  até o Plano Real, em 1994, a economia brasileira conviveu 

com um processo crônico de alta inflação, apenas brevemente contido pelas tentativas 

de estabilização crescentemente ineficazes, com fortes tendências de hiperinflação. 

 

Na tentativa de conte-la foram criados a partir de 1986 seis Planos de 

Estabilização fracassados: Cruzados (Julho 1986) e (Agosto 1986), Plano Bresser 

(1987), Verão (1989), Collor (1º em 1990) e (2º em 1991) conforme mostra a figura1 

abaixo. Nestas tentativas a inflação recuava, mas apenas por certo período, logo depois, 

voltava com ainda mais força e assim minavam a confiança de que o governo fosse 

capaz de solucionar o problema. 

A partir de 29 de Dezembro de 1992, Itamar Franco assume a presidência do 

Brasil com um impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Em primeiro de 

Julho de 1994, Itamar deu inicio a implantação do Plano Real, porém esse plano já 

vinha sendo modelado dentro de um conselho criado por Fernando Henrique Cardozo e 

vários economistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOEDA ANO POLÍTICA ECONÔMICA UTILIZADA 

Cruzado 1986 Muda a moeda de cruzeiro para cruzado 

Congela preços e salários 

Extingue a correção monetária 

Cria o seguro-desemprego e o gatilho salarial (reajuste automático de salários cada vez que a 

inflação atinge determinado nível) 

Decreta a moratória e suspende o pagamento da dívida externa 

Bresser 1987 Mantém o congelamento de preços, salários e a moratória 

Aumenta tarifas públicas 

Acaba com o gatilho salarial 

Verão 1989 Procura segurar a inflação pelo controle do déficit público 

Privatiza estatais 

Estabelece novo congelamento de preços  

Determina a desindexação da economia 

Collor 1990 Confisca 80% dos depósitos bancários e aplicações financeiras 

Volta o cruzeiro como moeda 

Congela preços 

Acaba com a indexação 

Demite funcionários 

Privatiza estatais 

Fecha órgãos públicos 

Começa a abrir a economia à competição internacional 

Real 1994 Muda a moeda para o Real 

Fixa a taxa de câmbio na paridade de R$ 1,00 para US$ 1,00 

Acelera as privatizações 

Eleva os juros 

Facilita as importações 

Prevê o controle dos gastos públicos 

Mantém o processo de abertura econômica 

Busca medidas de apoio à modernização das empresas 

Real 1999 Livre flutuação do câmbio e redução das taxas de juros domésticas 

Tabela 1 - Planos de Estabilização Econômica 

Fonte: Sayad, (1999) Adaptada. 

 

Com a implantação desse plano a economia demonstrou um controle e 

crescimento significativo e as principais fontes de crescimento foram: o aumento do 

investimento das empresas estatais, a demanda por bens duráveis, devido à grande 

expansão do crédito ao consumidor; a retomada do investimento público em infra-

estrutura, resultante da recuperação financeira do setor público; o crescimento da 

construção civil, por conseqüência dos investimentos públicos na área; e o crescimento 

das exportações, em efeito ao crescimento do comércio mundial, alterações da política 

externa do país e incentivos fiscais (GREMAUD, ET, AL, 2002)   

O Plano Real como visto acima, foi bem sucedido e conseguiu por fim a uma 

saga de três décadas de altas inflações. Porém ainda que controlada, é normal que a 

economia sempre tenda ao descompasso, e nos dias de hoje o governo impõe ao Banco 



Central e ao CMN (Conselho Monetário Nacional) a difícil tarefa de zelar pela 

economia e estabilização da inflação. 

 

1.2. A Contribuição de Keynes no estudo da Política Monetária 

 

O estudo da teoria Keynesiana, auxilia na compreensão da flutuação econômica e o 

cenário em que a economia se encontra. 

Tal teoria, publicada como a “Teoria geral do emprego, dos juros e da moeda”, foi 

elaborada por John Maynard Keynes (1883-1946) em 1936. Elaborada em meio a 

década de 1930, onde o cenário mundial era de crise com grande desemprego a época 

ficou conhecida como Grande Depressão. (VASCONCELLOS, 2011) 

A teoria de Keynes veio em contraponto da teoria clássica ou lei de Say, onde era 

defendida a postura de que “a oferta cria sua própria procura”, ou seja, o considerando 

uma determinada região onde o emprego é pleno, logo a produção de bens e serviços 

estão proporcionalmente altos, assim, a renda geral dos funcionários aumentam 

fomentando assim o consumo dos próprios bens e serviços produzidos anteriormente 

pela indústria onde trabalham em outras palavras, a produção é que cria mercados para 

os produtos. (MENDES, 2004) 

Porém, a lei de Say foi muito contestada no período da Grande Depressão como 

dito antes, e foi nesse momento que surgiu a teoria Keynesiana que pode mostrar que as 

políticas econômicas adotadas até o presente não poderiam mais funcionar corretamente 

uma vez que a economia mundial estava em recessão. (VASCONCELLOS, 2011) 

Na teoria de Keynes, pode-se compreender que embora a taxa de juros desempenhe 

um papel relevante no direcionamento do volume de investimento ou poupança, o 

mesmo não pode determinar com exatidão a perfeita partilha na quantia poupada e 

investida, uma vez que os investidores e os poupadores partem de princípios diferentes 

e vivem em realidades distintas. (MENDES, 2004) 

No contexto de produção, o determinante é a demanda agregada no contrário do 

que defendia a lei de Say. Nesta teoria Keynes parte do principio participação dos 

agentes econômicos no acúmulo de capital, onde o aumento de produção ocasiona um 

aumento de renda, porém não necessariamente um aumento de consumo. Isso implicaria 

numa inflação de oferta (produção maior do que a demanda), o que geraria uma crise. 

Isso implicaria na redução da produção até chegar ao nível da demanda. Dessa forma a 

variável de controle é a oferta não o preço dos produtos, pois a oferta acompanha a 



demanda agregada podendo assim aumentar a produção sem necessariamente aumentar 

o preço dos produtos. (MENDES, 2004) 

 

Podemos perceber então que o principal vilão em toda a administração econômica 

de um país é alteração porcentual e seqüencial do nível de preços dos produtos, ou, 

inflação. 

De acordo com Vian, Pelegrino, Paiva (2005 p.305) 

Considera-se que a inflação é o aumento persistente dos preços, que envolve o 

conjunto da economia, do qual resulta uma contínua perda do poder aquisitivo da 

moeda. Em sua forma mais acentuada (hiperinflação), os preços aumentam tanto, que 

as pessoas não procuram  reter esse ativo, dada rapidez com que diminui seu poder de 

compra. O processo inflacionário se verifica sempre que registra um aumento no nível 

geral de preços da economia como, por exemplo, o aumento da gasolina, da farinha de 

trigo, dos salários, do preço da terra, entre outros. O processo inverso é denominado 

de deflação, quando se observa uma redução generalizada do nível de preços e dos 

custos. 

 

Na maioria das vezes, o aumento da inflação ocorre com o gasto exagerado do 

setor público causando assim, um déficit orçamentário. Esta baixa pode ser saldada de 

três formas diferentes: reduzindo as reservas estrangeiras, tomando empréstimos do 

setor privado ou emitindo moeda. Porém, se o governo vem com uma série de 

insuficiências no planejamento orçamentário, certamente já esgotou suas reservas 

estrangeiras e assim, o empréstimo junto ao setor privado será uma saída pouco 

provável, uma vez que as certezas de recebimento tornaram-se baixas. Então com um 

déficit orçamentário crônico, provavelmente a opção será a emissão de moeda. (SACHS 

e LARRAIN, 2000). 

A economia e seus compostos como já dito, não podem ser dominadas. Sendo 

assim o governo dispõe de alguns meios para conseguir controlá-la. 

O descontrole da economia torna o meio propicio ao aumento da inflação no 

país, que por sua vez desencadeia uma série de desequilíbrios em todo o setor mercantil 

do país. O grande desafio sempre foi manter o controle da inflação, para isso um dos 

instrumentos mais utilizado pelo governo são as taxas. 

As taxas de juros funcionam como a chave principal de todo o comportamento 

econômico brasileiro, pois é através delas que na maioria dos casos o governo usa para 

interferir na economia. Como são inúmeras taxas, no sistema financeiro existe uma taxa 



que predomina sobre todas as outras, como uma “taxa mestre”, que se chama Taxa 

Básica ou Selic. 

A SELIC (Sistema de Liquidação e Custódia) é ordenada como uma central, 

onde através dela se podem modificar todas as outras taxas e assim o curso de toda a 

economia. 

A taxa de juros Selic está diretamente ligada a três tipos de política de gestão 

pública, a Política Alocativa e Distributiva e Estabilizadora. 

De acordo com JUND (2008 p.23) 

A política de alocação tem por função assegurar o ajustamento necessário na 

apropriação de recursos na economia, visando à correção das imperfeições inerentes à 

própria lógica do mercado. O que se pretende é oferecer determinados bens e serviços 

necessários e almejados pela sociedade, e não são providos pela iniciativa privada. 

 

Nessa mesma política existem ligações à taxa de juros tanto com o aspecto intra-

setorial quanto intersetorial. 

Ao tratarmos de aspectos intra-setoriais, estamos focando na aplicação dos 

recursos nacionais dentro do próprio país, seja, público ou privado. 

Numa suposição de aumento na taxa de juros (por determinação do BACEN) há 

uma valorização dos títulos públicos, conseqüentemente haverá uma ampliação na 

procura por esses títulos, destacando-se os federais. Esta medida sinaliza a prioridade do 

governo na captação direta de recursos sem a necessidade dos intermediários (agências 

financeiras). 

Vale destacar que essa liberação na venda de títulos públicos, aumenta a 

quantidade de títulos em poder do mercado, conseqüentemente eleva a dívida mobiliária 

nacional seja federal, municipal ou estadual. 

Na concepção intersetorial, para o setor privado, tal mudança do governo causa a 

alteração na disponibilidade de recursos dentro do sistema financeiro e também na 

alteração nos custos do crédito. Tal alteração causa um direcionamento significativo 

para os títulos públicos pelo fato de que tais títulos como mencionado, são mais 

confiáveis (menor risco de inadimplência) e de alta liquidez. Então todos os outros 

meios de aplicações terão que proporcionar aos seus investidores uma melhora 

significativa de seus recursos investidos. (FILHO, 2011) 



No caso mencionado anteriormente, o aumento na taxa causaria uma valorização 

nos títulos públicos que seria uma fonte de riqueza para os detentores desses respectivos 

títulos, que por sua vez passarão a recebem um maior fluxo de juro. 

Esse efeito na visão macroeconômica causa uma falsa impressão de riqueza, pois 

o consumo que ele proporciona é diferente do que o proporcionado pela redução nas 

taxas de juros. Este consumo é proveniente de famílias com condições monetárias 

privilegiadas, sendo assim os recursos serão destinados a características luxuosas e não 

para o consumo com necessidades básicas ou relacionadas à sobrevivência. 

Assim o governo insere a elevação na carga tributária sendo por geração de 

novos tributos, ou o aumento das alíquotas de tributos já existente. Ambos resultaram na 

diminuição da renda pessoal disponível. 

Na visão empresarial o governo intervém modificando positivamente nos valores 

dos serviços prestados. Exemplo, o valor atribuído ao tratamento de esgoto e ao 

consumo de água será usado para honrar o pagamento dos juros e a amortização da 

dívida. 

O aumento da Selic interfere diretamente na remuneração dos fatores de 

produção, pois se em um processo produtivo há um aumento no recolhimento de taxas, 

logo a empresa precisa diminuir a remuneração dos operários ou o numero de operários 

para poder compensar a diminuição de ativos. Em larga escala essa ação pode ocasionar 

a diminuição salarial de uma grande massa causando assim uma queda na demanda e 

um desequilíbrio econômico. 

Em conjunto, a taxa cambial e a taxa Selic são as duas principais ferramentas na 

política de administração econômica. 

A taxa cambial, que se refere à taxa de conversão da moeda vigente pela moeda 

internacional, é o fator que afeta nitidamente a competitividade internacional do país. 

(BODIE, KANE, MARCUS) 

O sistema de política cambial adotada pelo país é a política do cambio flutuante. 

Com essa política, o cambio flutua livremente e assim o valor das mercadorias em dólar 

(moeda usada como parâmetro) flutua igualmente com o valor da moeda vigente no país 

A taxa de câmbio visa o mercado de capitais para especulação. Nesse mercado, 

podemos considerar que é constituído por pessoas em que seus capitais já satisfizeram 

suas necessidades básicas e até luxuosas e em procura de maior lucratividade (altas 

taxas de juros) aplicam seus recursos. 



Em um país onde as taxas de juros estão altas (proporcionando assim um maior 

rendimento na especulação), estimula os investidores á manter seu capital dentro do 

país. Porém se as taxas de juros sofrem uma queda significativa, ocorre o que 

chamamos de “fuga de capitais” onde os especuladores passam a investir em outro país 

que proporcione uma maior lucratividade. 
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