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Instruções: 
I) Mishkin, capítulos 02, 03, 04, 05, 06 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 antes da prova. 
V) 1 questão (ou parte dela) desta lista fará parte da P1. 
 
*1) Alguns economistas suspeitam que uma das razões que as economias dos países em desenvolvimento crescem 

muito lentamente é que eles não têm mercados financeiros bem desenvolvidos. Esse argumento faz sentido? 

Considerando os segmentos dos mercados financeiros e a estrutura a termo da taxa de juros, avalie a seguinte 

afirmação: ”Os projetos de investimentos das empresas S.A. podem ser financiados adequadamente no mercado de 

crédito e requererão operações nos mercados de derivativos, caso haja importação de algum equipamento para o 

investimento inicial”.  

Sim, esse argumento faz sentido, uma vez que dentre as principais funções dos mercados financeiros está a 

redução dos custos de transação referentes à canalização de fundos. Dessa maneira, mercados financeiros 

desenvolvidos permitem que emprestadores encontrem tomadores de empréstimos mais facilmente, o que, por 

consequência, estimula mais investimentos e promove crescimento econômico. 

Em relação à afirmação, é possível argumentar que a empresa seja adequadamente financiada via operações nos 

mercados de derivativos caso haja importação. Isso é devido ao foto de as operações de hedge (feitas no mercado 

de derivativos) preservarem o investidor das oscilações cambiais.  

2) Se as empresas não levantam capital no mercado secundário, então ele é menos importante que o mercado 

primário? Como a divisão de riscos beneficia tanto os intermediários financeiros quanto os investidores privados? 

Não é correto afirmar que o mercado secundário é menos importante que o primário, uma vez que os preços que 

vigoram no mercado secundário influenciam a quantidade de títulos que será vendida no mercado primário e, por 

consequência, a quantidade de fundos que a empresa emissora conseguirá levantar. Quanto mais alto for o preço 

de um título no mercado secundário, mais fundos uma firma pode levantar vendendo seus títulos no mercado 

primário.   

3) Dada uma economia com 3 produtores produzindo 3 produtos: alface, pão e ovo. Se o verdureiro deseja consumir 

pão; o padeiro quer comer ovo; e granjeiro prefere alface, existe alguma troca que melhore a economia? Como a 

introdução de uma moeda nesta economia facilitará o comércio? Defina as características e funções da moeda.  

Não existe nenhuma troca que melhore a economia, pois não há interesse mutuo entre 2 dos indivíduos pelo 

produto que o outro possui. Com a introdução de uma moeda nesta economia, haverá um meio de troca comum 

na economia, permitindo a cada individuo vender o produto que possui e comprar o que deseja. 

As características da moeda são: deve ser facilmente padronizada, simplificando a determinação de seu valor; 

deve ser amplamente aceita; deve ser divisível, facilitando as transações; deve ser fácil de carregar; e não deve 

deteriorar rapidamente. 

As funções da moeda são: meio de troca (elimina custos de transação e permite a especialização), unidade de 

conta (medida de valor e reduz a quantidade de taxas de troca que devem ser conhecidas) e reserva de valor 

(outros ativos financeiros podem realizar melhor esse papel). Nota-se também que a moeda possui poder 

liberatório (característica fundamental para ser meio de troca) 
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*4) Compare as medidas de agregados monetários nos EUA e no Brasil. Por que as revisões dos agregados 

monetários apresentam maiores problemas para medir a oferta de moeda de curto prazo do que a oferta de longo 

prazo? 

A autoridade monetária dos Estados Unidos divide os agregados monetários em dois seguimentos, M1 e M2, 

sendo que M1 são os ativos de maior grau de liquidez (moeda, depósitos á vista, cheques de viagem e outros 

cheques) e M2 consiste em M1 mais ativos de menor grau de liquidez (como depósitos de curto prazo, poupança e 

fundos mútuos). 

Já no Brasil, até 2001, os agregados monetários eram divididos com base no grau de liquidez dos ativos, do mais 

líquido ao menos líquido. Atualmente, a divisão é feita conforme seus sistemas emissores, da seguinte maneira: 

M1 = papel moeda em poder do público + depósitos à vista 

M2= M1 + depósitos especiais remunerados + depósitos de poupança + títulos emitidos por instituições 

depositárias 

M3 = M2 + quotas de fundo de renda fixa + operações compromissadas registradas na Selic 

M4 = M3 + títulos públicos de alta liquidez 

As revisões dos agregados monetários apresentam maiores problemas para medir a oferta de moeda de curto 

prazo do que a oferta de longo prazo, pois um dos principais mecanismos de manipulação da oferta monetária 

que o Banco Central possui é a emissão de títulos públicos de alta liquidez e curtíssimo prazo, que anteriormente a 

2001 se encontrava no M2. Atualmente, tal título pertence ao M4, não permitindo assim observar-se 

precisamente a oferta monetária do período. No longo prazo, outros ativos são importantes na determinação da 

oferta monetária. 

 

5) Quais são as principais taxas de juros americanas (EUA) e europeias? Como elas têm se comportado após a crise 

financeira de 2007-2008? 

As principais taxas de juros para os EUA são a taxa de desconto, que é a taxa cobrada dos bancos comerciais 

quando fazem empréstimos de um dia para o outro no Federal Reserve, e a Federal Funds Rate, que é a taxa que 

os bancos cobram entre si para empréstimos de um dia, sendo esta determinada pelo mercado, diferente da 

primeira, que é determinada pelo FED. Durante a crise financeira de 2007-2008, a taxa de juros do FED caiu de 

4,75% para 0,25%, valor este mantido até hoje. 

Já as principais taxas de juros da zona do euro são a taxa do Banco Central Europeu (quando bancos tomam 

empréstimos dele) e a Euro Interbank Offered Rate ( Euribor). Após a crise de 2007-2008, a taxa do Banco Central 

Europeu apresentou inicialmente um crescimento indo de 1% em 2009 para 1,5% em 2011, porém após isso 

passou a diminuir, chegando em 0,05% em 2014. Já a Euribor, após a crise, apresentou seu valor mais alto (5,3%) 

no final de 2008, porém após este pico ela passou apenas a diminuir, chegando a valores próximos de 0,1%. 

Na Inglaterra também temos duas importantes taxas, a oficial fixada pelo Banco da Inglaterra, a qual caiu de 

5,75% de Julho de 2007 para 0,5% em Março de 2009. E também temos a London Interbank Offered Rate (Libor), a 

qual caiu de 3,75% no final de 2008 para um valor médio de 0,5% em meados de 2014. 

 

6) Se a taxa de juros é de 10%, qual é o valor presente de um título que paga 1.100 dólares no próximo ano, 1.210 

dólares no ano seguinte e, em 1331 dólares no ano seguinte? Se há uma queda na taxa de juros, qual tipo de papel 

seria melhor manter na carteira, títulos de curto ou longo prazo? Qual tipo de título possui maior risco de taxa de 

juro? 

VP = 1100/(1+0,1)¹ +  1210/(1+0,1)² + 1331/(1+0,1)³ = 3000 
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Se há uma queda na taxa de juros, é melhor possuir títulos de longo prazo. Dadas a relação inversa entre o 

retorno de um título e seu preço, e a maior volatilidade de retorno que títulos de longo prazo apresentam a partir 

de oscilações nas taxas de juros, entende-se que uma queda na taxa de juros aumenta o retorno de títulos de 

longo prazo em uma proporção maior que o aumento de retorno em um título de curto prazo causado pela 

mesma queda na taxa de juros. 

7) Resolva: 

a) Dado um título A com vencimento em 12 anos;  valor de face de R$1000,00; pagamentos anuais com uma taxa 
de cupom de 12%. Se o valor presente for de R$850,00; qual será o yield to maturity? 

YTM = 14,74% a.a.  𝟖𝟓𝟎 =  ∑
𝟏𝟐𝟎

(𝟏+𝒊)𝒏
𝟏𝟐
𝒏=𝟏 + (

𝟏𝟎𝟎𝟎

(𝟏+𝒊)𝟏𝟐) 

 
b) O título B possui vencimento em 12 anos; valor de face de R$1000,00; pagamentos semestrais com uma taxa 

anual de cupom de 6%. Se o valor presente for de R$1100,00; qual será o yield to maturity? 

YTM = 2,44% a.s. ou 4,94% a.a.  𝟏𝟏𝟎𝟎 = ∑ (
𝟑𝟎

(𝟏+𝒊)𝒏)𝟐𝟒
𝒏=𝟏 + (

𝟏𝟎𝟎𝟎

(𝟏+𝒊)𝟐𝟒) 

c) Em qual título você investiria? 
Eu investiria no primeiro título, já que esse apresenta YTM maior que o segundo.  

d) Supondo uma taxa de juros de 6%, qual a duration do título A? 
A duration do título é aproximadamente 7,86 

 

8) Considerando o equilíbrio nos mercados financeiros e a demanda por ativos de acordo com a teoria do 
portfólio, responda, ilustrando graficamente suas respostas: 
 
a) Associe a teoria do portfólio aos fatores que afetam a demanda por títulos e explique como se dão 

esses efeitos.  
A Teoria do Portfolio é usada para entender os determinantes da demanda por ativos. De acordo 
com essa teoria, a demanda por títulos é: positivamente relacionada à riqueza dos agentes, 
negativamente relacionada ao risco relativo do título frente a títulos alternativos, positivamente 
relacionada à liquidez relativa do título frente a outros títulos, e positivamente relacionada ao 
retorno esperado relativo do título frente a outros títulos. 
É importante lembrar que alterações nesses fatores são representadas por deslocamentos da curva 
de demanda por títulos, uma vez que se altera o nível de demanda para todos os preços. 
 

b) Explique os fatores que afetam a oferta de títulos.  
Os fatores que afetam a oferta de títulos são: a lucratividade esperada dos investimentos; Inflação 
esperada; e déficit do governo.  Todos os fatores são positivamente relacionados à oferta de títulos.  
Expectativas de lucros maiores motivam os agentes a investirem e, portanto, a demandar fundos 
(emitir títulos); elevações na inflação esperada diminuem os juros reais (𝒓 = 𝒊 − 𝝅𝒆) e, portanto, o 
custo real de se tomar recursos emprestados (emitir títulos); por fim, déficits do governo são 
financiados pela emissão de títulos, então maiores déficits resultam em maiores emissões de títulos.  
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c) Apresente e discuta a relação entre mercado de títulos e mercado de fundos emprestáveis, 
exemplificando por meio de um experimento de estática comparativa que afete a demanda por títulos; 
 
O mercado de fundos emprestáveis é composto por agentes superavitários que desejam receber remuneração 
por seus fundos em excesso, recorrendo ao mercado de títulos como demandantes, uma que ao comprarem 
um título serão remunerados por isso. Em contrapartida, os agentes deficitários no mercado de fundos 
emprestáveis recorrem ao mercado de títulos e atuam como ofertantes para angariar fundos se 
comprometendo a remunerar os indivíduos que os emprestarem. 

 
d) Apresente e discuta a relação entre mercado de títulos e mercado de moeda, este a partir da teoria da 

preferência pela liquidez, exemplificando por meio de dois experimentos de estática comparativa: um 
que afete a demanda por títulos e outro que afete a demanda por moeda. 
 

A Teoria da Preferência pela Liquidez, desenvolvida por Keynes, determina a taxa de juros de equilíbrio em 

termos da oferta e demanda por moeda. Essa análise da preferência pela liquidez do mercado de moeda 

relaciona-se também com a oferta e demanda no mercado de títulos. Keynes começa sua análise com o 

pressuposto de que a riqueza das pessoas é composta por dois ativos: moeda (M) e títulos (B). A riqueza total 

na economia deve igualar oferta e demanda, porque as pessoas não podem comprar mais ativos do que seus 

recursos permitem. Assim: 

W= Md+Bd                         

W = Ms+Bs 

Md+ Bd = Ms+Bs 

Rearranjando a equação, deixando os termos referentes aos títulos de um lado e os termos referentes à 

moeda de outro, temos: 

Md- Ms= Bs- Bd 

Essa equação reescrita indica que se o mercado de moeda estiver em equilíbrio (Md=Ms), o lado esquerdo da 

equação é igual a zero, o mercado de títulos também está em equilíbrio, ou seja, Bs= Bd. Existe uma 

dependência linear entre os mercados de moeda e de títulos: se um segmento está em equilíbrio, o outro 

necessariamente estará. 

Portanto, a determinação da taxa de juros pode ser feita equacionando-se a oferta e demanda por moeda ou 

oferta e demanda por títulos. Nesse sentido, a abordagem da preferência pela liquidez (analisa o mercado de 

moeda) corresponde à abordagem da teoria do portfólio (analisa o mercado de títulos). Na prática, as 

abordagens diferem porque, ao admitir que existem somente dois tipos de ativos (moeda e títulos), a 

abordagem de preferência pela liquidez “ignora” quaisquer efeitos de mudanças nos retornos esperados 

sobre ativos reais (casas e automóveis, por exemplo) sobre as taxas de juros. Porém, ambas as abordagens 

levam às mesmas previsões. Usamos as duas abordagens porque a abordagem da preferência pela liquidez é 

mais fácil de usar para a análise dos efeitos decorrentes de mudanças na expectativa de inflação, enquanto a 

abordagem da teoria do portfólio facilita a análise de efeitos decorrentes de mudanças na renda, no nível de 

preços e na oferta de moeda. 

 

Exercícios de estática comparativa: 

(1) Suponha uma expansão econômica resultando em um aumento da renda. Como a renda é maior, o 

número de transações também será, logo mais moeda será demandada para realizar estas novas 

transações, caracterizando uma situação de excesso de demanda por moeda. Isso se reflete no excesso de 

oferta no mercado de títulos, pois as pessoas tentarão vender seus títulos para conseguir moeda , o que 

causa pressão de queda nos preço dos títulos e aumento do retorno desses ativos. Agora as pessoas vão 

repensar na quantidade de moeda que desejam reter porque o custo de oportunidade de manter moeda 

(taxa de juros) está ficando maior, ou seja, o retorno do ativo alternativo (títulos) está maior em relação à 

moeda.  
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(2) Vamos supor uma política monetária expansionista via aumento da taxa de reservas compulsórias. Ao 

reduzir os compulsórios, o Banco Central exige que os bancos tenham menos dinheiro em reserva, o que 

disponibiliza mais fundos emprestáveis (moeda, “dinheiro”). Portanto, há excesso de oferta de moeda. 

Diante do excesso de oferta de moeda está a decisão da realocação de portifólio: se o agente tem mais 

moeda do que deseja, ele pode comprar títulos e assim, a demanda por títulos aumenta. Com isso, o preço 

dos títulos aumenta e o retorno desses ativos diminui em relação à moeda (ativo alternativo) e então o 

custo de oportunidade de reter moeda (taxa de juros) diminui, o que leva o agente a repensar na 

quantidade de moeda que deseja manter (efeito liquidez).   

 
 

9) Dois experimentos de estática comparativa para o equilíbrio dos mercados financeiros, em ambos utilize gráficos 

de equilíbrio no mercado de títulos e no mercado de moeda para ilustrar suas respostas:  

a) Explique o efeito de um grande déficit federal pode ter sobre as taxas de juros.  
Um grande déficit federal afeta a oferta de títulos, uma vez que será financiado via emissão de títulos 

públicos. Nesse sentido, haverá aumento da oferta de títulos, que resultará em menores preços. Dada a relação 

inversa entre o preço de um título e a taxa de juros correspondente (𝑷 = (
𝑭

(𝟏+𝒊)𝒏)), é possível afirmar que a 

emissão de títulos pelo governo resultará em elevação da taxa de juros.  
No mercado de moeda, o aumento da oferta de títulos será representado por uma situação de excesso de 

demanda por moeda. Conforme os agentes compram títulos, elimina-se o excesso de demanda por moeda por 
meio da diminuição da quantidade de moeda.  

 
b) Se o nível de preços cair no próximo ano, e mantendo a oferta de moeda fixa, o que provavelmente 

acontecerá com a taxa de juros ao longo dos próximos dois anos? (Dica: Leve em conta tanto o efeito do nível de 
preços e o efeito esperado da inflação). 

Se o nível geral de preços cair e a taxa de crescimento monetário for a mesma, teremos como 

resultado um efeito liquidez, o qual reduzirá a taxa de juros. Porém, teremos 3 efeitos contrários ao 

liquidez (que farão pressão para cima na taxa de juros), que são o efeito nível de preços, inflação  

esperada e renda. O que acontecerá com a taxa de juros ao longo dos anos vai depender de qual 

efeito possui a maior força e de quando o efeito inflação esperada entra em ação (esse efeito depende 

de quão rápido os agentes ajustam suas expectativas) 

                Como possíveis cenários, temos: 

 I) O efeito liquidez é maior que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada demora para ter efeito  

       Resultado: a taxa de juros cai no curto prazo, passa a subir no longo, mas se estabiliza em um valor menor do 

que o inicial. 

II) O efeito liquidez é menor do que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada demora para ter efeito 

         Resultado: a taxa de juros cai no curto prazo, passa a subir no longo e se estabiliza em um valor maior que o 

inicial. 

III) O efeito liquidez é menor que os outros 3 combinados e o efeito inflação esperada, além de individualmente 

superar o efeito liquidez, tem efeito imediato 

         Resultado: a taxa de juros passa a subir desde o curto prazo e se estabiliza em um valor maior que o inicial. 

 
  
 

*10) Os prêmios de risco dos títulos corporativos são normalmente anticíclicos, ou seja, eles diminuem durante a 

períodos de expansão e aumentam durante as recessões. Por que isso acontece? O que vai acontecer com as taxas 

de juros dos títulos de uma corporação se o governo federal garantir hoje que irá pagar os credores caso a empresa 

falir no futuro?  O que vai acontecer com as taxas de juros dos títulos do Tesouro? Explique o comportamento 

esperado para a estrutura a termo dos títulos do Tesouro sob a perspectiva teórica (compare as teorias de 

expectativa, segmentação de mercados e prêmio por liquidez). 
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Os prêmios de risco corporativo são geralmente anticíclicos porque as empresas apresentam maior saúde 

financeira em momentos de expansão dos ciclos de negócios e assim podem emitir títulos com prêmios de risco 

menores. Enquanto nos momentos de queda nos negócios, muito frequente em recessões, a saúde financeira das 

empresas fica prejudicada e assim aumenta o risco dos títulos emitidos pelas empresas justamente por que 

aumenta o risco do prêmio dos títulos não serem pagos ao final de seu período de maturidade. Quando o governo 

intervém de modo a assegurar o pagamento desses prêmios mesmo quando a empresa falir, isto diminui o risco 

de calote e consequentemente caem os prêmios de risco vinculado a estes títulos. 

Portanto, pela teoria do portfólio o risco relativo dos títulos corporativos cai em comparação aos títulos do 

governo, assim a demanda por estes títulos sobem, provocando um aumento de seus preços e, dada a relação 

inversa entre preço e taxa de juros, provoca-se também uma queda na taxa de juros desses títulos. 

Simultaneamente, a demanda por títulos do governo cai, o que provoca uma redução de preços dos títulos 

públicos e, dada a relação inversa entre o preço de um título e sua taxa de juros, verifica-se um aumento da taxa 

de juros desses títulos.  

A teoria das expectativas é baseada na hipótese que os agentes não preferem títulos com uma maturidade 

especifica, de modo que os títulos são substitutos perfeitos se eles possuírem o mesmo retorno esperado. Sob 

esta hipótese então o retorno esperados dos títulos de qualquer maturidade devem ser iguais. E disso decorre que 

a taxa de juros de um titulo de longo prazo será a média das taxas de juros esperadas durante o período de 

maturação do titulo.  

A teoria de segmentação de mercado vai em direção oposta à teoria das expectativas, pois nesta teoria a hipótese 

feita é que os títulos de maturidade não são substitutos perfeitos. Além do mais, o mercado de títulos com 

diferentes maturidades são completamente separados e segmentados, de tal modo que os preços dos títulos são 

determinados pela oferta e demanda de cada segmento. A explicação para isto é a preferência de cada agente por 

um titulo de maturidade especifica. Além disso, como os títulos de curto prazo tem menor risco de taxa de juros 

do que os títulos de longo prazo então a demanda pelos títulos de curto prazo serão maiores, ocorrendo nesse 

segmento um preço do titulo maior e consequentemente uma taxa de juros menor. Essa é a explicação para o 

terceiro fato estilizado. 

Juntando um pouco da hipótese da teoria da expectativa e da teoria de segmentos diferentes chegamos à teoria 

do premio por liquidez, segundo a qual a taxa de juros de longo prazo será a média da taxa de juros esperados 

durante o período de maturação do titulo somado a um premio de liquidez. E como os agentes tem uma 

preferência por títulos de curto prazo, geralmente o premio de liquidez será positivo. 

  

 

11) Discuta o papel econômico dos mercados financeiros. 

Os mercados financeiros reduzem os custos de transação referentes à canalização de fundos de emprestadores 

para tomadores de empréstimos. Isso é possível devido aos ganhos de escala e redução da assimetria de 

informação resultantes da atuação dos bancos de investimento, por exemplo. Compartilhamento de risco e 

diversificação de carteira também são exemplos. (Aqui o DISCUTA significa argumentar como a redução da 

assimetria de informação produz aqueles resultados! Cuidado!! Essa resposta valeria 0,5 se esta questão valesse 2 

pontos.) 

12) Quais são os fatos estilizados para o comportamento da estrutura a termo da taxa de juros? Como as teorias 

sobre estrutura a termo explicam cada um deles?? Explique que conteúdo informacional a curvatura da estrutura 

pode conter sobre a expectativa de taxas de curto no futuro.  

Fatos estilizados: taxas de juros de títulos de diferentes maturidades movem-se juntos ao longo do tempo; 

quando as taxas de curto prazo estão baixas/altas, é mais provável que a curva yield tenha inclinação 

positiva/negativa; quase sempre elas têm inclinação positiva.   
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O conteúdo informacional na curvatura da taxa de juros é justamente a indicação de quais são as expectativas das 

taxas de juros futuras. Quando a curvatura é positiva, isso indica que existe a expectativa das taxas de juros serem 

maiores no futuro do que são agora. O oposto também ocorre, isto é, se a curvatura for negativa, indica-se que as 

taxas de juros esperadas são menores que a atual, fazendo com que a inclinação seja negativa. Não obstante, a 

curvatura da estrutura a termo significa a intensidade de alteração das expectativas de mudança na taxas de juros 

esperadas. (Comparar diferentes graus de inclinação positivas (ou negativas): uma ETTJ com curvatura mais 

acentuada ou primeira derivada maior indica o quê em relação a outra de curvatura menor, sendo ambas 

positivas? Sobre as terias, já está explicado na questão 10!) 

13) Apresente e discuta a relação entre mercado de títulos e mercado de moeda, este a partir da teoria da 
preferência pela liquidez, exemplificando por meio de dois experimentos de estática comparativa: um que 
afete a demanda por títulos e outro que afete a demanda por moeda. 
Resposta idêntica à resposta ao item d) da Q8. (Ih! Deu ruim! ;-)   ) 

14) Discuta a seguinte afirmativa, a partir de argumentos baseados na análise econômica da estrutura 

financeira: “Governos de países em desenvolvimento, ao usarem seus sistemas financeiros para direcionar 

recursos para si próprios ou para setores específicos da economia, por meio de taxas de juros subsidiadas, 

podem produzir como resultado de sua ação direta nestes mercados menor crescimento econômico”. 

A prática de juros subsidiados distorce a informação que as taxas passam aos investidores. Títulos que 

teriam taxas de juros maiores (não fossem os subsídios) devido ao risco que apresentam aparentam ser 

investimentos mais seguros que de fato são. Essa sinalização distorcida pode induzir a níveis de 

investimento que não condizem com a viabilidade do projeto e que podem resultar em perdas de capital 

se/quando o empreendimento não garantir os retornos esperados dos investidores. ( DISCUTA!! Partir 

de argumentos de análise econômica da estrutura financeira significa associar os feitos dessa prática ao 

problema de assimetria de informação e também argumentar sobre o papel dos mercados de capitais, 

quando desenvolvidos, sobre o financiamento de longo prazo e dessa forma conectá-lo ao crescimento 

da economia!!!) 

15) Explique o comportamento da taxa de juros, de acordo com a teoria do portfólio, numa situação de 
queda do ciclo de negócios, deixando claras as hipóteses necessárias para sua análise. Se esse 
“crescimento menor” é acompanhado por deflação, que comportamento esperar?  
 
Em ciclos de negócios de baixa, a renda está abaixo da renda potencial. Com isso, pela teoria do portfólio 
a demanda por títulos cai (isso significa um deslocamento para a esquerda da demanda por títulos). No 
lado da oferta de títulos observa-se um deslocamento da curva de oferta também para a esquerda. Isto 
porque como o ciclo de negócios está em baixa, investimentos produtivos têm sua rentabilidade 
reduzida, e por isso a quantidade de empresas que ofertam títulos para investir diminui. O resultado dos 
dois movimentos é a redução da quantidade de títulos no mercado. Contudo, pela teoria do portfólio, 
fica indeterminado se o preço sobe ou diminui. Assim, se o preço fica indeterminado, o mesmo acontece 
com a taxa de juros. Entretanto, a experiência empírica indica que fases de baixa do ciclo de negócios 
geralmente levam a uma diminuição da taxa de juros.  
 
Quando o ciclo de negócios recessivos é acompanhado por deflação, além da redução da demanda por 
títulos devida à queda de riqueza, há também um aumento da demanda, pois a deflação aumenta o 
retorno relativo do titulo em comparação aos ativos físicos. Pelo lado da oferta, a deflação incentiva a 
retração da oferta de títulos, pois a deflação encarece o custo real de financiamento via emissão de 
títulos. (E??? Qual o resultado final que se pode esperar sobre a taxa de juros a partir da sequência de 
eventos??? Faltou fechar a questão) 
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16) Uma política monetária restritiva, quando contabilizados efeitos dinâmicos, não necessariamente produz 
elevação na taxa de juros, diria Friedman. Explique porque e lembre-o dos ensinamentos de Fisher (ilustre 
graficamente seus raciocínios).  
 
A restrição monetária reduz a renda da economia, o nível de preços e a inflação esperada. Todos esses efeitos, se 
se sobrepuserem ao efeito liquidez, pressionam a taxa de juros para baixo. O efeito liquidez é o único efeito 
relacionado à restrição monetária que teria impacto positivo sobre as taxas de juros (indivíduos com menos 
moeda que desejam vendem títulos para conseguirem mais moeda, pressionam o preço dos títulos para baixo e, 
devido à relação inversa entre o preço do título e a taxa de juros, pressionam a taxa de juros para cima). Dessa 
forma, a restrição monetária resultaria em maiores taxas de juros somente se o efeito liquidez se sobrepuser aos 
outros três. (Aqui faltou conectar esses efeitos dinâmicos com o efeito Fisher – no longo prazo, devemos esperar 
que a soma desses efeitos se equilibrem, ou seja, o quanto a taxa nominal cai pelo efeito liquidez, deve subir pelos 
demais efeitos, para que a taxa de juros real permaneça a mesma (já que nenhum fator que afeta a taxa de juros 
real no LP mudou – por enquanto, a pista que temos desse resultado é a equação de Fisher, mas veremos com o 
modelo completo que é exatamente esse o processo de ajusta dinâmico da economia.) 
 

 

 

 

 


