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1. Alguns economistas suspeitam que uma das razões que as economias dos países em
desenvolvimento crescem muito lentamente é que eles não têm mercados financei-
ros 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 financia-
dos 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 cana-
lização de fundos. Dessa maneira, mercados financeiros desenvolvidos permi-
tem 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 fato 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 influ-
enciam a quantidade de títulos que será vendida no mercado primário e, por
consequência, a quantidade de fundos que a empresa emissora conseguirá le-
vantar. 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 mú-
tuo 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 econo-
mia, permitindo a cada indivíduo 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 de-
teriorar 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).

4. Compare as medidas de agregados monetários nos EUA e no Brasil. Por que as re-
visões 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 + títu-
los emitidos por instituições depositárias

M3 = M2 + quotas de fundo de renda fixa + operações compromissadas regis-
tradas na Selic M4 = M3 + títulos públicos de alta liquidez

As revisões dos agregados monetários apresentam maiores problemas para me-
dir 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 Cen-
tral 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 ban-
cos 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 próxi-
mos 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?

∙ 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 osci-
lações 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.

𝑉 𝑝 = 1100
(1 + 𝑖)1 + 1210

(1 + 0, 1)2 + 1331
(1 + 0, 1)3 = 3000 (1)

7. Resolva

∙ a) Dado um título A com vencimento em 12 anos; valor de face de R1000, 00; 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚𝑑𝑒12%.𝑆𝑒𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑅850,00;
qual será o yield to maturity?



– Vamos resolver

𝑌 𝑇𝑀 = 14, 74%𝑎.𝑎 ⇒ 850 =
12∑︁
1

120
(1 + 𝑖)12 (2)

∙ b) O título B possui vencimento em 12 anos; valor de face de R1000, 00; 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑠𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎𝑥𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑐𝑢𝑝𝑜𝑚𝑑𝑒6%.𝑆𝑒𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑅1100,00;
qual será o yield to maturity?

– Vamos resolver

𝑌 𝑇𝑀 = 2, 44%𝑎.𝑠 = 4, 94%𝑎.𝑎 ⇒ 1100 =
24∑︁
1

1000
(1 + 𝑖)24 (3)

∙ 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 de aproximadamente de 7,86
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Figura 1 –

8. 8) Considerando o equilíbrio nos mercados financeiros e a demanda por ativos de
acordo com a teoria do portfólio, responda, ilustrando graficamente suas respostas:

∙ 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: positi-
vamente relacionada à riqueza dos agentes, negativamente relacionada ao
risco relativo do título frente a títulos alternativos, positivamente relacio-
nada 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.

– item 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 − 𝑟𝑒, 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.

∙ c) Apresente e discuta a relação entre mercado de títulos e mercado de fundos
emprestáveis, exemplificando por meio de um experimento de estática compa-
rativa 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 tí-
tulo 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, deter-
mina 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. Key-
nes 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 equi-
líbrio (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 depen-
dência linear entre os mercados de moeda e de títulos: se um segmento
está em equilíbrio, o outro necessariamente estará. Portanto, a determi-
nação 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 prá-
tica, as abordagens diferem porque, ao admitir que existem somente dois
tipos de ativos (moeda e títulos), a abordagem de preferência pela liqui-
dez “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.

– (2) Vamos supor uma política monetária expansionista via aumento da
taxa de reservas compulsórias. Ao reduzir os compulsórios, o Banco Cen-
tral exige que os bancos tenham menos dinheiro em reserva, o que disponi-
biliza 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 financei-
ros, 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 finan-
ciado 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, 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. Con-
forme 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 pres-
são 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 infla-
ção esperada entra em ação, esse efeito depende de quão rápido os agentes
ajustam suas expectativas.

* 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.

* 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.

* 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.

∙ Os prêmios de risco corporativo são geralmente anticíclicos porque as empre-
sas apresentam maior saúde financeira em momentos de expansão dos ciclos
de negócios e assim podem emitir títulos com prêmios de risco menores. En-
quanto 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 so-
bem, 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 expec-
tativas, 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 maturi-
dade 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 seg-
mentos 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 canaliza-
ção de fundos de emprestadores para tomadores de empréstimos. Isso é possível
devido aos ganhos de escala e redução da assimetria de informação resultan-
tes 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 aque-
les 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 prazo 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.
O conteúdo informacional na curvatura da taxa de juros é justamente a in-
dicação 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 curva-
tura da estrutura a termo significa a intensidade de alteração das expectativas
de mudança na taxas de juros esperadas. Comparar diferentes graus de incli-
nação 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.

14. Discuta a seguinte afirmativa, a partir de argumentos baseados na análise econô-
mica 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 subsí-
dios) devido ao risco que apresentam aparentam ser investimentos mais seguros
que de fato são. Essa sinalização distorcida pode induzir a níveis de investi-
mento que não condizem com a viabilidade do projeto e que podem resultar em
perdas de capital se/quando o empreendimento não garantir os retornos espe-
rados 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 deslo-
camento 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 inde-
terminado 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 retra-
ção da oferta de títulos, pois a deflação encarece o custo real de financiamento
via emissão de títulos.
Nesse sentido, espera-se que o efeito final sobre a taxa de juros a partir dessa
sequência de eventos seja ambíguo. A queda ou elevação da taxa de juros
depende da magnitude dos efeitos “crescimento menor” e “deflação” sobre a
demanda e a oferta de títulos

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 res-
trição 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. Esses efeitos dinâmicos, quando



conectados com o efeito Fisher, indicam que 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.

17. 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.

18. 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 (4)

𝑀 = (1 + 𝑐)𝐷 (5)

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.

19. 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.

20. Compare os efeitos dos seguintes choques em dois tipos de mercado monetário i)
com moeda, títulos públicos (primário) e reservas bancárias e ii) com moeda e títulos
públicos (secundário):

∙ Uma queda na renda

– Quando analisamos uma queda da renda no mercado monetário que con-
tém moeda, títulos públicos (primários) e reservas gostaríamos de saber o
efeito desse choque na variável taxa de juros. Mas para saber isso é neces-
sário analisar como é modificado o equilíbrio desses mercados pois a taxa
de juros é uma variável endógena. No mercado com moeda, títulos públicos
primários e reservas bancárias funciona semelhante ao mercado monetário
dos EUA, no qual a política monetária é gerida por meio de ações que
influenciam a taxa de equilíbrio do mercado de reservas. Voltando para o
choque, quando há uma queda da renda a demanda por moeda cai, por



motivada pela diminuição de transações na economia. Isso significa que
a Base Monetária vai diminui, pois, as pessoas iram ter menos papel mo-
eda e também menos depósitos, estes que constituem o passivo do Banco
Central, para que não haja desequilíbrio no balanço do Banco Central é
necessário que o lado do ativo do balanço se altere no mesmo sentido que
o passivo. Para isto o Banco Central atua para aumenta sua posse de tí-
tulos públicos e, portanto, compram eles no mercado. Como isso o Banco
Central suprime o efeito de uma retração da oferta de moeda, pois ele fez
uma operação de compra de seus ativos enquanto o lado passivo diminui.
Com isso a oferta de moeda permanece a mesma. E assim também não há
variação nas nonborred reservas. Assim o equilíbrio no mercado de reser-
vas e o mesmo. Contudo, como a renda caiu o nível de reservas voluntárias
que os bancos iram querem é menor, com isso diminui a demanda por re-
servas, mantendo a nonborred reserves constantes, o equilíbrio na taxa de
juros do mercado tem que ser menor que o inicial. Observação quando
é levado em consideração os efeitos dinâmicos da queda de renda o sinal
da variação da demanda por reservas pode ser inverso ao efeito estático.
Isto é, a queda da renda pode provocar uma corrida bancária e os bancos
aumentam as demandas por reservas voluntárias para se proteger. Mais
sobre o assunto pesquisar no Mishikin, Edição 8 página 364, Apllication:
The Great Depression Bank Crises.

– Quando analisamos o efeito de uma queda na renda no mercado monetário
em que há mercado de moeda e títulos públicos (secundários) estamos fa-
zendo uma análise do efeito monetário semelhante ao que ocorre no Brasil.
Assim podemos usar a análise de demanda por moeda ou a teoria do port-
fólio. Pela teoria da demanda por moeda, sabemos que a queda da renda
diminui a demanda por moeda, pois a moeda como meio de transação será
menos usada. Com isso cria uma em excesso de moeda, fato o qual pro-
voca a queda no custo de oportunidade de se ter moeda, isto é, a taxa de
juros. Pela teoria do portfólio a queda de renda provoca um aumento da
demanda por título por que os agentes iram realocar o excesso de oferta de
moeda em outro ativo, no caso os títulos públicos e com isso provoca um
novo equilíbrio no mercado de títulos no qual os preços destes esta maior
que o inicial. Assim sabemos que o preço dos títulos tem relação inversa
sobre a taxa de juros. Concluímos então que um preço maior no mercado
de títulos provocado devido a queda da demanda provocou também uma
queda na taxa de juros

∙ uma elevação da percepção de risco de inadimplência dos bancos comerciais



– Uma elevação na taxa de risco de inadimplência dos bancos quando ana-
lisada no primeiro mercado provocará algum efeito sobre a taxa de juros
no mercado de reservas. Como esse choque não provoca alteração na com-
posição do balanço do Banco Central, ele não irá provocar alteração da
nonborred reserves. O que irá provocar variação na taxa de juros do mer-
cado de reservas será o aumento da demanda das reservas voluntárias dos
bancos. Porque as reservas voluntárias funcionam como mecanismo de pro-
teção dos bancos a perda de liquidez. Isto é, quando aumenta o nível de
inadimplência é possível que o banco incorra em falta de liquidez devido ao
fluxo esperado de caixa do banco ser menor que o esperado. Como forma
de se prevenir os bancos aumentam a demanda por reservas. A taxa de
juros irá então subir, pois a oferta ficou fixa. Contudo, há um limite até a
qual a taxa de juros pode subir este é dado pela taxa de juros de liquidez.
A qual é fixada pelo Banco Central, esta taxa é utilizada como forma de
proteção ao sistema bancário de também aos bancos. Pois o Banco Central
se compromete a emprestar qualquer quantidade de borred reserves para
os bancos que realmente precisarem de liquidez.

– Quando analisamos uma taxa de juros no mercado monetário constituído
com moeda e títulos públicos secundários. Podemos analisar pela teoria
do portfólio, quando a demanda aumenta a percepção de risco de inadim-
plência a demanda por títulos públicos cai, pois em relação à moeda, o
risco dos títulos públicos aumente. Deste modo se cria um excesso de de-
manda por títulos e um excesso de oferta por moeda. Então os agentes
iram realocar o portfólio entre moeda e títulos públicos. De tal modo a
corrigir o desequilíbrio causado, com isso, haverá uma queda da demanda
por títulos, como a oferta ficou fixa, a diminuição da demanda provoca
uma quantidade e preço menor e, portanto, uma taxa de juros menor.

21. Por que o FED paga juros sobre as reservas bancárias?

∙ O FED paga juros sobre as reservas bancárias para usá-las como instrumento
de política monetária. Há três motivos pelos quais o FED começou a pagar
juros sobre as reservas bancárias. O primeiro é decorrente Do custo de opor-
tunidade para o banco manter reservas, isto porque a reserva não rendia juros.
Com isso os bancos faziam transações para mitigar esse custo de oportunidade.
Quando o FED remunera essas reservas os bancos não mais precisam de se en-
volver nessas transações custas para diminuir o custo de oportunidade.
O segundo motivo de se pagar a taxa de juros nas reservas é a melhora da po-
lítica monetária, pois fornece uma banda na qual a taxa de juros no mercado



de reservas pode variar. Fato que diminui a flutuação dessa taxa de juros, e,
portanto, torna a política de oferta monetária mais precisa.
A terceira motivo é que estabelecer pagar juros nas reservas ajuda na polí-
tica monetária quando o equilíbrio da taxa de juros se dá na parte plana da
demanda por reservas. Isto pois, a parte plana significa que os banco vão
demandar mais reservas de acordo com o nonborred reserves. Essa situação
é proveniente do processo de aumento do balanço de ativos do FED durante
a crise de 2008. Na crise o FED utilizou-se de empréstimos de liquidez para
salvar as instituições de quebrar. Como sabemos, essa ação aumenta a base
monetária, para esterilizar esse aumento da base monetária o FED fez venda
de títulos. Só que esta política é sustentável até o ponto em que o FED possuir
títulos. Quando o FED estabelece uma remuneração nas reservas o problema
de sustentabilidade dessa política acaba, pois agora os bancos demandaram
qualquer nível de reservas a esta taxa mínima. Não obstante, quando o equilí-
brio da taxa de juros ocorre na parte plana da demanda o FED controla esta
taxa. A leitura dessa parte esta na página 358, Mishkin, 10 edição.
Há, nos EUA, uma distinção entre bancos membros do FED e bancos não
membros. Antes da década de 1980, apenas bancos membros tinham a obriga-
ção de manter reservas em forma de depósitos à vista nos bancos do FED. Os
bancos não membros, por outro lado, respondiam às exigências em termos de
reservas compulsórias determinadas por cada estado americano do qual faziam
parte. Em geral, os bancos não membros tinham a permissão de manter essas
reservas sob a forma de ativos pagadores de juros. Em contrapartida, os ban-
cos membros do FED não recebiam qualquer remuneração sobre suas reservas
depositadas em bancos do FED, o que encarecia a adesão desses bancos ao sis-
tema. Taxas de juros mais altas elevavam cada vez mais esse custo, a ponto de
o FED constatar declínios recorrentes na quantidade de bancos membros que,
por sua vez, dificultava a condução da política monetária nos EUA (página 306
da 10a edição do Mishkin).
Há, nos EUA, uma distinção entre bancos membros do FED e bancos não
membros. Antes da década de 1980, apenas bancos membros tinham a obriga-
ção de manter reservas em forma de depósitos à vista nos bancos do FED. Os
bancos não membros, por outro lado, respondiam às exigências em termos de
reservas compulsórias determinadas por cada estado americano do qual faziam
parte. Em geral, os bancos não membros tinham a permissão de manter essas
reservas sob a forma de ativos pagadores de juros. Em contrapartida, os ban-
cos membros do FED não recebiam qualquer remuneração sobre suas reservas
depositadas em bancos do FED, o que encarecia a adesão desses bancos ao
sistema. Taxas de juros mais altas elevavam cada vez mais esse custo, a ponto



de o FED constatar declínios recorrentes na quantidade de bancos membros
que, por sua vez, dificultava a condução da política monetária nos EUA (pá-
gina 306 da 10a edição do Mishkin). A remuneração das reservas bancárias,
portanto, permite que o Banco Central americano tenha maior controle sobre
essa ferramenta para conduzir as políticas monetárias (e amenizar as restrições
ao crédito, por exemplo) uma vez que mais bancos aderem ao seu sistema,
facilitando assim a administração da 𝑖𝑓𝑓 .

22. Quando o FED aumenta a taxa de juros sobre as reservas, pode resultar em mudança
da taxa básica de juros ou não; quando realiza uma operação de open market,
também não necessariamente aquela mudança acontece. Explique, comparando o
mercado de reservas ao de títulos, ressaltando os impactos sobre o balancete do
banco central e ilustrando graficamente seu raciocínio

∙ A análise pautada no mercado de reservas indica que mudanças nas taxas de
juros sobre as reservas afetam a taxa básica de juros somente se a intersecção
das curvas de oferta e demanda desse mercado se der no segmento plano da
curva de demanda por fundos (ou seja, quando 𝑖𝑜𝑟 = 𝑖𝑓𝑓 . Nesse caso, um au-
mento da taxa de juros sobre as reservas provoca um aumento da taxa básica
de juros.
Além disso, essa mesma análise também indica que operações de open market
também afetará a taxa básica de juros somente se a intersecção das curvas
de oferta e demanda do mercado de reservas se der na parte negativamente
inclinada da curva de demanda. Como esse é tipicamente o caso, conclui-se
que operações de open market de compra/venda promovem queda/aumento da
taxa básica de juros (páginas 358, 359, 361 e 362, figuras 2 e 5 do capítulo 15
da 10a edição do Mishkin).
No mercado de títulos, o aumento/diminuição da taxa de juros sobre as re-
servas provoca um aumento/diminuição da oferta de títulos (deslocamento da
curva de oferta para baixo/cima), uma vez que leva a um aumento/diminuição
das reservas que, por sua vez, reduz/aumenta a base monetária. Uma redu-
ção/aumento da base monetária gera escassez/excesso de moeda, que estimula
os agentes a demandarem mais/menos moeda. No mercado de títulos isso é
representado pelo aumento da oferta/demanda de/por títulos, que causa dimi-
nuição/aumento nos preços dos títulos e, dada a relação inversa entre o preço
de um título e sua taxa de juros 𝑃 = 𝐹

(1+𝑖)𝑛 , causa aumento/diminuição da
taxa de juros.
Analogamente, operações de open market de compra/venda pressionam os pre-
ços dos títulos para cima/baixo e, dada a relação inversa entre o preço de um
título e sua taxa de juros 𝑃 = 𝐹

(1+𝑖)𝑛 , causa uma diminuição/aumento na taxa



básica de juros
Os impactos sobre o balancete do banco central são os seguintes (páginas 328,
329 e 330 da 10a edição do MIshkin.


