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9.3 -  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETÁRIA 

 
1. Instrumentos Quantitativos 

1.1 – Definição: São instrumentos  que aumentam ou reduzem o volume ou nível 
dos agregados monetários. 
1.2 – Tipos:  

a) Recolhimento compulsório 
b) Assistência financeira de liquidez 
c) Operações de mercado aberto 
d) Lastro monetário 

2. Instrumentos Qualitativos 
2.1 – Definição: São instrumentos que redistribuem ou amenizam o efeito dos 
instrumentos quantitativos. 
2.2 -  Tipos: 

a) Liberação de reservas 
b) Direcionamento do crédito 
c) Controle do crédito 
d) Assistência de recuperação 

3. Objeto da Política Monetária 
3.1 – Tipos de objeto: O objeto da política é o controle das   variáveis reais (Y, N, 
U) ou nominais (P, i).  
3.2 -  Método: Há dois métodos contidos na opção  “livre arbítrio  ou regras”   
a) Livre arbítrio : É a política traçada à vontade do Banco  Central e sem aviso 
     prévio. Pode visar o controle da inflação ou da taxa de juros  sem especificação 
     de metas a alcançar. 
b) Regras:  É a política monetária que segue regras predeterminadas, estabelecendo 
metas sinalizadoras a alcançar, tais como  
    a) definição de uma meta de inflação a ser atingida pelo controle monetário 
    b) definição de uma taxa de juros a ser alcançada pelo controle monetário 
 
Nota: O Brasil atualmente segue a política de regras, fixando as metas de inflação 
a serem atingidas e fixando as   taxas de juros do Banco Central, com o objetivo de 
afetar as demais taxas. Entretanto, devido à instabilidade de demanda monetária, não 
é possível alcançar simultaneamente as metas de taxas de juros e de inflação (que 
requer controle do estoque de moeda).  
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