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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.

∙ Prós:

– O argumento mais forte para um Federal Reserve independente baseia-se
na visão de que sujeitar o Fed a mais pressões políticas iria conferir um
viés inflacionário para política monetária.Na visão de muitos observadores,
os políticos em uma sociedade democrática são míopes, porque eles são
movidos pela necessidade de ganhar a sua próxima eleição. Com isso como
objetivo principal, é pouco provável que eles se concentrem em objetivos
de longo prazo, como a promoção de um nível de preços estável. Em vez
disso, eles vão procurar soluções de curto prazo para os problemas, como
diminuir desemprego e as taxas de juros, mesmo que as soluções de curto
prazo tenham consequências no longo prazo.

– Uma variação no argumento anterior é que o processo político na Amé-
rica leva ao chamado ciclo do negócio político, em que pouco antes de
uma eleição, políticas expansionistas são feitas para abaixar as taxas de
desemprego e de juros. Depois da eleição, os maus efeitos dessas políticas
(alta inflação e juros) retornam, exigindo políticas contracionistas que os
políticos esperam o público esqueça antes da próxima eleição. Há alguma
evidência de que tal política de ciclo de negócios existe nos Estados Uni-
dos, e um Fed sob o controle do Congresso ou do presidente pode fazer o
ciclo ainda mais presente.

– Outro argumento para a independência do Fed é que o controle da política
monetária é muito importante para deixar para os políticos, um grupo que
tem repetidamente demonstrado uma falta de experiência na tomada de
decisões duras sobre questões de grande importância econômica, tais como
reduzir o déficit orçamentário ou a reforma do sistema bancário.

∙ Contras:

– Os proponentes de um Fed sob o controle do presidente ou o Congresso
argumentam que é antidemocrático ter política monetária (que afeta quase
todos na economia) controlada por um grupo de elite responsável perante
ninguém. A atual falta de prestação de contas do Fed tem consequências
graves: Se o Fed executa mal, não há previsão para a substituição de
membros (como há com os políticos).

– O público possui o presidente e o Congresso como responsáveis pelo bem-
estar econômico do país, mas eles não têm controle sobre o órgão do governo
que pode muito bem ser o fator mais importante para a determinação da



solidez da economia. Além de alcançar um programa coeso que irá pro-
mover a estabilidade econômica, a política monetária deve ser coordenada
com a política fiscal (gestão das despesas públicas e a tributação). Só
colocando a política monetária sob o controle dos políticos que também
controlam a política fiscal, podem estas duas políticas serem impedidas de
trabalhar com objetivos opostos.

– Outro argumento contra a independência do Federal Reserve é que um Fed
independente nem sempre tem usado a sua liberdade com sucesso. O Fed
falhou miseravelmente em seu papel de emprestador de última instância
durante a Grande Depressão, e certamente a sua independência não o
impediu de praticar uma política monetária excessivamente expansionista
em 1960 e 1970, que contribuíram para a rápida inflação nesse período.

∙ Existem dois tipos diferentes de independência dos bancos centrais: a indepen-
dência de instrumento, a capacidade do banco central para definir instrumentos
de política monetária e independência objetivo, a capacidade do banco central
para definir as metas de política monetária. O Fed tem ambos os tipos de inde-
pendência e é notavelmente livre das pressões políticas que influenciam outras
agências do governo.

∙ Já o Banco da Inglaterra é de autoridade legal do governo. O Tribunal de
Justiça (equivalente a um conselho de administração) do Banco da Inglaterra
é composto pelo governador e dois vice-governadores, que são nomeados para
mandatos de cinco anos. Até 1997, o Banco da Inglaterra era menos indepen-
dente, porque a decisão de aumentar ou abaixar as taxas de juros era feita pelo
chanceler do Tesouro. Tudo isso mudou quando, em Maio de 1997, o Banco
da Inglaterra passou a ter o poder de definir as taxas de juros. No entanto, o
Banco não tinha total independência sobre esse instrumento: O governo podia
ignorar o Banco e determinar as taxas de ajuste "nas circunstâncias econômicas
extremas"e "por um período limitado". A meta de inflação para o Banco da
Inglaterra é definida pelo Ministro das Finanças e a decisão acerca da taxa de
juros reside no Comitê de Política Monetária.

∙ Em relação ao BCE, quem realiza a formulação de políticas monetária são seis
membros da diretoria executiva e os governadores dos bancos centrais de cada
um dos países da zona euro. O BCE possui independência tanto em relação
à União Europeia como em relação aos governos nacionais e tem completo
controle sobre a política monetária. Além disso, a missão mandatada do BCE
é a busca da estabilidade de preços. O BCE é muito mais independente do que
qualquer outro banco central no mundo porque sua carta não pode ser alterado
por legislação.



2. 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.
Deduza algebricamente o multiplicador monetário.

∙ Dedução do multiplicador monetário: Considerando as seguintes equações:

𝑅 = 𝐸𝑅 + 𝑅𝑅

𝐵 = 𝑅 + 𝐶

𝑀 = 𝐷 + 𝐶

𝑐 = 𝐶

𝐷

𝑒 = 𝐸𝑅

𝐷

𝑟𝑟 = 𝑅𝑅

𝐷

Podemos reescrever:
𝐵 = (𝑟𝑟 + 𝑒 + 𝑐)𝐷 (1)

𝑀 = (1 + 𝑐)𝐷 (2)

Isolando D e fazendo (1)=(2) teremos:

𝑀 = (1 + 𝑐)
(𝑟𝑟 + 𝑒 + 𝑐)𝐵

Onde o multiplicador monetário será

𝑚 = (1 + 𝑐)
(𝑟𝑟 + 𝑒 + 𝑐)

a) Banco central operando cada um dos instrumentos de política monetária
– Percentual de reservas compulsórias: quando o banco central eleva as

reservas compulsórias, os bancos comerciais são obrigados a manter
uma quantidade maior de reservas para cada empréstimo que é feito,
limitando a capacidade do banco de ofertar crédito. Com o aumento
em rr, o multiplicador monetário diminui, e a base monetária não
é afetada. Como há uma redução na oferta de crédito, temos uma
oferta de moeda menor, gerando um excesso de demanda por moeda e
consequentemente um excesso de oferta de títulos, pressionando seus
preços para baixo e consequentemente elevando a taxa básica de juros.
Gráfico 1
Note que há uma contrapartida no mercado de reservas, no qual a
demanda pelas mesmas se elevará.



– Operações de Open Market: o banco central pode operar comprando
títulos públicos, o que tem como contrapartida a entrada de mais mo-
eda nesta economia e consequentemente a elevação da base monetá-
ria, porém o efeito no multiplicador bancário é nulo. Ao entrar no
mercado comprando títulos, o banco central eleva a demanda por tí-
tulos,aumentando o preço dos mesmos e reduzindo a taxa básica de
juros, e conforme o banco central compra esses títulos, a quantidade
de moeda na economia vai se elevando. Gráfico 2 Note que neste
caso também há uma contrapartida no mercado de reservas, já que a
quantidade de borrowed reserves se eleva.

– Taxa de redesconto de liquidez:o banco central pode reduzir a taxa de
redesconto a um ponto em que compense para os bancos comerciais
tomar empréstimos do banco central, o que elevaria a quantidade de
reservas emprestáveis e consequentemente a base monetária, elevando
a oferta de moeda, gerando um excesso de demanda de títulos públicos
e consequentemente a elevação do preço dos mesmos e redução da taxa
básica de juros. Gráfico 3

b) Bancos comerciais
– Os bancos comerciais podem elevar a quantidade de reservas volun-

tárias que desejam manter, reduzindo assim a oferta de crédito e o
multiplicador monetário. O efeito então, será o mesmo de uma eleva-
ção nas reservas compulsórias exigidas. O efeito na base monetária é
nulo.

c) Público
– O público pode, por exemplo devido à desconfiança bancária, resol-

ver manter uma quantidade maior de papel moeda(elevando c), o que
consequentemente reduz a quantidade de depósitos nos bancos e o mon-
tante de dinheiro que os mesmos possuem para "reemprestar", dimi-
nuindo o multiplicador monetário e a oferta de moeda. O efeito na
base monetária é nulo, e o ajuste do mercado de títulos será o mesmo
do que no caso de elevação do percentual de reservas compulsórias.

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 instru-
mentos de política monetária.

∙ No que se refere a estrutura do sistema bancário, destaca-se a estrutura des-
centralizada do FED como principal diferença para os demais bancos centrais.



∙ Quanto a gestão da política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos as Operações de Open Market e o percentual de reservas compulsórias
são instrumentos de política monetária.

∙ Destaca-se a importância do mercado de reservas nos EUA, sendo este não
tão importante no Brasil.É proibido aos bancos comerciais fecharem seu caixa,
ao final do dia, no vermelho, porém devido ao investimento em sistemas de
informação e ao novo sistema de pagamentos brasileiro, o Banco Central do
Brasil (BCB) não precisa mais gerar liquidez na economia por meio das taxas
de redesconto de liquidez. Nota-se também, que nos EUA, as reservas mantidas
no FED são remuneradas.Logo, o FED pode utilizar a taxa de redesconto e
a remuneração de reservas para atuar no mercado de reservas e fazer política
monetéria. Portanto, o FED possui 2 intrumentos de política monetária a mais
que o BCB.

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?

∙ Âncora nominal é uma restrição imposta sobre o valor da moeda, servindo
de referência para o mesmo, sendo extremamente relevante no contexto de
moedas fiduciárias, além de ser necessário para o sucesso de regimes monetários.
Também podemos definir âncora nominal no contexto de equilíbrio geral, na
qual a mesma é uma restrição que permite que o nível de preços seja unicamente
determinado. Ela também pode ser entendida como uma restrição sobre a
política discricionária, combatendo o problema da inconsistência dinâmica.

∙ As possíveis âncoras são o regime de câmbio fixo, âncora monetária, meta de
produto nominal, regime de metas de inflação, além de outras variações dessas
opções.

∙ O regime de metas de inflação funciona ancorando as expectativas da inflação
futura dos agentes, através da credibilidade, responsabilização e compromisso
do banco central com a estabilidade do nível de preços, impedindo expectativas
de inflação muito altas levem a um nível de inflação também alto. Para isso, o
Banco Cental deve ser transparente e previsível, sempre buscando alcançar a
meta.

5. Discuta o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo apresentando os fato-
res 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!)



∙ A taxa de câmbio no longo prazo é explicada a partir da lei do preço único
(LPU) e da teoria da paridade do poder de compra (PPP). De acordo com a
LPU e a PPP, se não existirem barreiras comerciais, não houverem diferenças
de produtividade e os custos de transporte forem muito baixos, o preço de um
dado bem deve ser o mesmo nos dois países, sendo a taxa de câmbio sempre
igual a 1, logo, a taxa de câmbio nominal irá se ajustar para sempre manter a
taxa real igual a 1.

∙ Os fatores que afetam a taxa de câmbio de longo prazo são os que afetam a
demanda por bens domésticos relativamente a bens estrangeiros. Estes fatores
são: preços relativos, barreiras comerciais, alteração de preferência por um
determinado tipo de bem(doméstico x estrangeiro), e produtividade.

∙ Como evidência empírica apresentada no livro-texto, temos a elevação do nível
de preços Britânico em 94% no período entre 1973 a 2011, a qual foi acompa-
nhada de uma apreciação de 53% do dólar frente a libra, confirmando a teoria
da PPP, porém destaca-se que a mesma não possui poder preditivo no curto
prazo, pois tivemos períodos em que o dólar se depreciou frente a libra mesmo
com a elevação no nível de preços britânico.

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.

∙ A hipótese da oferta de ativos denominados em moeda doméstica parece
plausível pois os ativos domésticos ofertados dentro de um país são as
ações, os títulos e os depósitos bancários, todos denominados em moeda
doméstica. Além disso, quando os agentes forem decidir entre investir em
ativos domésticos ou estrangeiros, o retorno esperado pode ser calculado
em termos de moeda doméstica para ambos os casos, já que na teoria da
paridade de juros é considerada a (des)valorização cambial.

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.

∙ Dado que a quantidade de ativos ofertados é a mesma seja qual for a oferta
de ativos, os fatores que determinarão a taxa de câmbio de curto prazo são
aqueles que afetam a demanda por esses ativos(domésticos relativamente
aos estrangeiros).

∙ Esses fatores são:



– Taxa de juros doméstica: Quando a taxa de juros doméstica se eleva,
os ativos domésticos apresentam um retorno esperado relativo maior,
passando a ser mais desejados, logo sua demanda aumenta e a taxa de
câmbio se eleva. Gráfico 4

– Taxa de juros estrangeira: Quando a taxa de juros estrangeira se eleva,
os ativos domésticos apresentam um retorno relativo esperado menor,
logo, são menos demandados, reduzindo a taxa de câmbio. Gráfico 5

∙ Note que os fatores de longo prazo também afetam o curto via expectativas:
– Nível de preços doméstico relativo: Se o nível de preços doméstico se

eleva em relação ao estrangeiro, espera-se que no longo prazo a mo-
eda doméstica irá se desvalorizar para manter a PPP, portanto, como
espera-se a depreciação do câmbio, a demanda por ativos domésticos
diminui, reduzindo efetivamente o câmbio no curto prazo. Gráfico 5

– Barreiras comerciais relativas esperadas: Se os agentes esperam maio-
res barreiras comerciais no longo prazo, os mesmos também esperam
que a moeda doméstica irá se valorizar no longo prazo, elevando a de-
manda por ativos domésticos e consequentemente o câmbio no curto
prazo. Gráfico 4

– Demanda por importados esperada: Quando uma demanda maior por
importados é esperada, as expectativas são de que o câmbio se depre-
ciará no longo prazo, reduzindo a demanda por ativos domésticos e
consequentemente o câmbio no curto prazo.Gráfico 5

– Demanda por exportações esperada: Caso espera-se que a demanda
por exportações será maior, a expectativa será de que o câmbio se
valorize no longo prazo, elevando a demanda por ativos domésticos,
aumentando a taxa de câmbio. Gráfico 4

– Produtividade relativa esperada: Se é esperado que um país ficará re-
lativamente mais produtivo, o mesmo produzirá bens a custos menores,
elevando a demanda por produtos domésticos e aumentando o câmbio
no longo prazo, e então, o câmbio, via expectativas, irá se elevar tam-
bém no curto prazo pois mais ativos domésticos serão demandados.
Gráfico 4

∙ Note que a definição de câmbio utilizada na análise gráfica não é a mesma utili-
zada no Brasil, portanto elevações na taxa de câmbio representam valorizações
na moeda nacional.

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?

∙ A paridade da taxa de juros descoberta é válida quando temos mobilidade
de capitais(não existem impedimentos na compra de ativos estrangeiros), e os
ativos domésticos e estrangeiros são substitutos perfeitos(mesmo grau de risco
e liquidez).

∙ Primeiro, calcularemos a taxa de juros dos título doméstico e a variação espe-
rada do câmbio

– O juros doméstico é dado por:

𝑖𝑑 = 530 − 500
500 = 6%

– A variação esperada da taxa de câmbio é:

Δ𝐸𝑒 = 2, 55 − 2, 50
2, 50 = 2%

– Sendo a paridade de juros válida, temos:

6% = 𝑥 − 50
𝑥

+ 2%

na qual x é o valor do resgate do título do país B em t+1

𝑥 = 52, 08

∙ O mercado de derivativos pode ser útil para proteger o indivíduo de variações
cambiais.

8. Analise os impactos de uma intervenção do banco central no mercado cambial não
esterilizada em regime de câmbio flexível. Considere a mesma intervenção esterili-
zada, quais os resultados comparados? Ilustre graficamente.

∙ O banco central intervém no mercado cambial comprando ou vendendo reservas
internacionais o que, em uma intervenção não esterilizada, gera uma contra-
partida na base monetária, pois ao comprar e vender reservas internacionais,
mais moeda doméstica é colocada ou retirada da economia, afetando a oferta
de moeda e o mercado de títulos.Para a análise gráfica, suponha uma compra
de ativos estrangeiros, a qual é seguida de um aumento na base monetária e
na oferta de moeda, causando um excesso de demanda por títulos, elevando o



preço dos mesmos e reduzindo a taxa de juros doméstica, fazendo com que a
demanda por ativos domésticos diminua, resultando na depreciação do câmbio
no curto prazo. Gráfico 6

∙ O banco central pode fazer a chamada intervenção esterilizada, na qual ao
comprar ou vender ativos internacionais, ele realiza operações de open market
para anular o efeito na base monetária e na oferta de moeda, logo, nem o juros
nem o câmbio irão se alterar.

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.

∙ Quando um regime de câmbio fixo é adotado, o banco central precisa responder
às flutuações do valor do câmbio comprando ou vendendo ativos estrangeiros,
funcionando como operações de open market, já que alteram a base monetária,
a oferta de moeda, o juros , a demanda por ativos domésticos e finalmente, a
taxa de câmbio.

∙ Quando uma taxa de câmbio subvalorizada é praticada, o banco central compra
reservas internacionais, elevando assim a base monetária e a oferta de moeda,
reduzindo o juros e a demanda por ativos domésticos, depreciando a moeda
doméstica e eliminando a subvalorização do câmbio.Gráfico 7

∙ Quando uma taxa de câmbio sobrevalorizada é praticada, o banco central vende
reservas internacionais, reduzindo a base monetária e a oferta de moeda, ele-
vando o juros e a demanda por ativos domésticos, eliminando a sobrevalorização
do câmbio. Gráfico 8

10. Discuta o trilema de política econômica e sintetize a questão "peg or not to peg".

∙ O trilema de política econômica representa três políticas que não podem ser
seguidas ao mesmo tempo, e sim apenas duas delas. Elas são: taxa de câmbio
fixo, liberdade de capitais e política monetária independente, pois para manter
um regime de câmbio fixo, um país deve ou restringir seus fluxos de capitais ou
abrir mão da autonomia de sua política monetária para poder manter a taxa
de câmbio no valor fixado.

∙ A questão “peg or not to peg” trata do dilema de atrelar ou não o valor da
moeda nacional ao valor de uma outra moeda.

– Vantagens: Credibilidade e inflação do país âncora são importadas, esta-
bilidade da taxa de câmbio, passa a existir uma restrição para a política
monetária ajudando a lidar com o problema da inconsistência dinâmica,
além de ser facilmente entendido pelo público.



– Desvantagens: Perda da autonomia da política monetária, choques no país
âncora são importadas, credibilidade do regime depende da quantidade de
reservas internacionais do banco central e exposição do país a ataques
especulativos da moeda.

11. Explique como déficits no balanço de pagamentos persistentes dos EUA podem
estimular a inflação mundial.

∙ Com déficits persistentes no balanço de pagamentos, o governo dos EUA pode
passar a emitir mais títulos de dívida pública, elevando a oferta dos mesmos,
pressionando seu preço para baixo, o que elevaria a taxa de juros americana.
Com uma taxa de juros maior, os ativos dos EUA passam a ser mais deman-
dados, elevando a taxa de câmbio. Com a valorização do Dólar, a expectativa
da inflação mundial passa a ser maior, pois acontece o repasse da elevação do
câmbio para a inflação.

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

∙ Durante Bretton Woods, o papel do FMI era de ajudar os países a lidar com
seus problemas nos balanços de pagamentos e a manter a taxa de câmbio fixa,
emprestando recursos para países deficitários.

∙ Apos Bretton Woods, o FMI passou a atuar como um coletor de informações,
além de fornecer assistência técnica aos seus países membros. O FMI também
manteve sua função de emprestador internacional, funcionando em muitos casos
como um emprestador de último recurso.

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.

∙ Operações de Open Market: Ao realizar uma operação de Open Market de
compra, o banco central entra demandando títulos, elevando a base monetária
ao colocar mais moeda em circulação, então, temos uma maior oferta de moeda
e uma elevação no preço dos títulos e consequentemente uma redução da taxa
de juros. Com o juros doméstico mais baixo, o retorno relativo esperado dos
ativos domésticos cai, reduzindo a sua demanda, resultando em uma queda na
taxa de câmbio.

∙ Percentual de reservas compulsórias: Ao reduzir a quantidade de reservas com-
pulsórias exigidas, o banco central afeta o multiplicador monetário, permitindo
que os bancos comerciais criem mais crédito, resultando em uma maior oferta



de moeda, a qual se transformará em um excesso de demanda no mercado de
títulos, pressionando o preço dos mesmos para cima, reduzindo a taxa de juros
doméstica resultando em uma queda na demanda por ativos domésticos e em
uma depreciação no câmbio.

∙ Taxa de redesconto: O banco central pode reduzir a taxa de redesconto até um
ponto em que os bancos deixam de tomar empréstimos de outros bancos para
passar a emprestar do banco central, o que resulta no aumento da quantidade de
reservas emprestáveis e consequentemente da base monetária. Teremos então
uma oferta maior de moeda, a qual se transformará em um excesso de demanda
no mercado de títulos, pressionando o preço dos mesmos para cima, reduzindo
a taxa de juros doméstica resultando em uma queda na demanda por ativos
domésticos e em uma depreciação no câmbio.


