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Lista 1 – Economia Monetária 

Prof.ª Dr.ª Roseli Silva 
Instruções: 
I) Mishkin, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e notas de aula. 
II) Não é necessário entregar, não há peso para as listas na média, conforme acordado em sala de aula. 
III) As monitorias não serão usadas para “resolver as listas na lousa”, mas, sim, para discussão de dúvidas 

específicas e direcionamento das respostas corretas esperadas. 
IV) Gabarito com linhas gerais e conceitos-chave para as respostas será divulgado 1 semana antes da prova. 
V) 1 questão (ou parte dela) desta lista fará parte da P2. 
 

1) Discuta, utilizando argumentos econômicos, os prós e contras sobre a independência de bancos centrais e 

compare o Fed, o BCE e o BoE em termos de independência nas últimas décadas. 

2) Deduza o multiplicador monetário e explique detalhadamente os efeitos dos comportamentos dos seguintes 
agentes sobre os mercados financeiros (preço de título público, taxa básica de juros e oferta de moeda – base 
monetária e multiplicador), ilustrando graficamente suas respostas. 
a) Banco central operando cada um dos instrumentos de polícia monetária; 
b) Bancos comerciais; 
c) Público; 
 
3) Compare a gestão da política monetária dos EUA com a brasileira, destacando as similaridades e diferenças em 
relação à estrutura do sistema bancário e aos instrumentos de política monetária. 
 
4) O que é uma âncora nominal? Quais são as possíveis âncoras e como o regime de metas de inflação estabelece 
uma âncora nominal para a macroeconomia? Qual a estratégia para a implementação da política monetária neste 
regime? 
 

5) Discuta o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo apresentando os fatores que afetam tal 
comportamento. Em seguida, sintetize as evidências empíricas discutidas no livro-texto, bem como apresente uma 
aplicação para o caso brasileiro a partir de um texto científico que trate do tema e que seu grupo tenha pesquisado. 
(não se esqueça de colocar a referência bibliográfica!) 

 

6) No curto prazo, predominam os fluxos financeiros e a teoria de alocação de portfólio como determinantes 

fundamentais, pelo lado da demanda, para a taxa nominal de câmbio.  

a. A hipótese de oferta de ativos denominadas em moeda doméstica te parece plausível? Discuta.  

b. Partindo da paridade de juros a descoberto, apresente e discuta por meio de experimentos de estática 

comparativa, ilustrando graficamente, os fatores que afetam a taxa câmbio no curto prazo. 

 

7) Sob que condições a paridade descoberta da taxa de juros é valida? Suponha que seja válida: no país A, cuja 

moeda é o “peso”, um título é vendido no período t por 500 pesos e promete pagar 530 pesos em t+1. No país B, 

cuja moeda é a “pataca”, um título de risco equivalente é vendido no período t por 50 patacas. A taxa de câmbio 

entre as duas moedas é de 2,50 pesos por pataca, no período t; para o período t+1, espera-se que a taxa de câmbio 

passe para 2,55 pesos por pataca. Calcule o valor de resgate do título do país B no período t+1, em patacas. Como os 

mercados de derivativos podem ser úteis nessa decisão financeira? 

 

8) Analise os impactos de uma intervenção do banco central no mercado cambial não esterilizada em regime de 

câmbio flexível. Considere a mesma intervenção esterilizada, quais os resultados comparados? Ilustre graficamente.  

 

9) Se o câmbio for fixo, discuta a atuação do banco central e as consequências sobre a política monetária, ilustrando 

graficamente para um caso de sobre e outro de subvalorização da moeda doméstica. 

 

10) Discuta o trilema de política econômica e sintetize a questão “peg or not to peg”. 
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11) Explique como déficits no balanço de pagamentos persistentes dos EUA podem estimular a inflação mundial. 

 

12) Discuta o papel do FMI no sistema de pagamentos internacional antes de depois de Bretton Woods. 

 

13) Analise os impactos da realização de política monetária, por meio de cada um dos seus três instrumentos 

clássicos (sim, os três!), sobre a taxa de câmbio, atentando para as rubricas afetadas nos balancetes do banco central 

e do consolidado bancário. 

 

14) Discuta os motivos para a demanda por encaixes reais de acordo com a teoria da preferência pela liquidez de 

Keynes, contrapondo-o à teoria quantitativa da moeda. É possível que o motivo transação também explique a 

demanda por moeda como função da taxa de juros (explique)? 

 

15) Explique como os seguintes eventos afetarão a demanda por moeda de acordo com a teoria do portfólio: 

c. A economia experimenta uma contração no ciclo de negócios; 

d. As taxas de corretagem declinam, tornando as transações no mercado de títulos mais baratas; 

e. Ocorre uma crise no mercado de ações (Considere tanto o aumento na volatilidade dos preços das ações 

quanto uma queda na riqueza dos acionistas) 

 

 

 

 


