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Estrutura	  da	  apresentação	  

Moeda	  e	  Bancos	  

Modelo	  de	  Racionamento	  	  de	  Crédito	  

Modelo	  de	  Excesso	  de	  Crédito	  



Moeda	  e	  Bancos	  



Definição	  de	  Moeda	  
•  Caráter	  mercanIl	  =	  	  

f(o	  mercado	  decide):	  	  
moeda	  é	  um	  a8vo	  
comumente	  	  
oferecido	  ou	  recebido	  	  
pela	  compra	  ou	  venda.	  

•  Aceitabilidade	  mercan5l	  =	  
f(o	  que	  determina	  seu	  
poder	  de	  compra:	  	  
escassez	  	  [TQM]	  versus	  
nível	  geral	  dos	  preços	  
[TAM]).	  

•  Caráter	  insItucional	  =	  	  
f(	  a	  lei	  não	  é	  a	  do	  mercado,	  
mas	  a	  do	  mais	  forte	  ):	  
aquilo	  que	  o	  Estado	  recebe	  
como	  pagamento	  de	  
imposto.	  

•  Ins5tuição	  não	  depende	  de	  
quan5dade:	  a	  Igreja,	  	  
o	  Estado,	  o	  casamento,	  não	  
estão	  em	  crise	  por	  que	  têm	  
uma	  quan8dade	  excessiva...	  



Definição	  de	  Dinheiro	  
•  Dinheiro	  é	  o	  a5vo	  
monetário	  (criado	  pelas	  
forças	  do	  mercado	  e/ou	  
pelo	  poder	  do	  Estado)	  
com	  aceitação	  geral	  –	  
legal	  e	  social	  –	  	  
para	  desempenhar	  
todas	  suas	  funções:	  

1.   meio	  de	  circulação,	  	  
2.   medida	  de	  valor,	  	  
3.   reserva	  de	  valor.	  

•  DINHEIRO:	  é	  criado	  pela	  
sociedade	  como	  um	  todo,	  
depende	  tanto	  de	  definição	  
ins5tucional,	  quanto	  de	  
aceitação	  mercan5l.	  

•  MOEDA	  NACIONAL	  OU	  
OFICIAL:	  é	  criação	  do	  
Estado,	  mas	  necessita	  da	  
aceitação	  da	  comunidade,	  
para	  tornar-‐se	  dinheiro.	  



Principais	  etapas	  da	  evolução	  histórica	  da	  moeda	  	  

1.   moeda-‐mercadoria,	  escolhida	  por	  critério	  de	  se	  adaptar	  às	  	  
necessidades	  gerais,	  o	  que	  não	  depende	  essencialmente	  de	  sua	  "raridade”;	  

2.   metais	  cunhados	  impostos	  pelo	  poder	  governamental	  	  
para	  cobrança	  de	  tributos;	  

3.   papel-‐moeda	  conversível	  ou	  transformável	  	  em	  dinheiro	  	  
de	  aceitação	  universal;	  

4.   moeda	  fiduciária,	  dependente	  de	  confiança,	  de	  curso	  forçado	  e	  	  
de	  poder	  liberatório	  garan8do	  pelo	  aparelho	  jurídico,	  	  
com	  circulação	  independente	  dos	  limites	  do	  lastro	  existente;	  

5.   moeda	  bancária	  escritural	  (por	  corresponder	  a	  lançamentos	  	  
de	  débitos	  e	  créditos)	  ou	  "invisível"	  (por	  não	  ter	  existência	  asica).	  



Desmaterialização	  da	  moeda	  

•  Houve	  evolução	  histórica	  no	  sen8do	  da	  
desmaterialização	  da	  moeda,	  que	  pra8camente	  	  
se	  concluiu	  durante	  os	  anos	  30	  deste	  século.	  	  

•  Esse	  fenômeno	  social	  de	  reserva	  fracionária	  	  
ocorreu	  com	  a	  progressiva	  percepção	  de	  que	  	  
a	  reconversão	  ao	  lastro	  -‐	  reservas	  bancárias	  –	  	  
não	  era	  solicitada	  por	  todos	  clientes	  bancários	  	  
ao	  mesmo	  tempo,	  simultânea	  à	  cons5tuição	  de	  um	  
sistema	  bancário	  com	  ação	  monetário-‐crediGcia.	  



Classificação	  dos	  Financiamentos	  

•  Financiamento	  interno	   (ou	  auto-‐financiamento):	  financiados	  pela	  
renda	  própria	  (lucros	  re5dos	  –	  não	  distribuídos	  aos	  acionistas);	  

•  Financiamento	  externo:	  =>	  implica	  em	  variação	  de	  capitais	  	  
de	  terceiros,	  subdividindo-‐se	  em	  direto	  e	  indireto:	  
1.   financiamento	  externo	  direto:	  via	  htulo	  de	  dívida	  direta	  	  

(p.	  ex.,	  nota	  promissória	  ou	  duplicata)	  ou	  de	  propriedade	  (p.	  ex.,	  ações).	  	  

2.   financiamento	  externo	  indireto:	  ocorre	  quando	  a	  operação	  de	  crédito	  	  
é	  intermediada	  por	  ins8tuições	  financeiras.	  



Como	  funciona	  	  
o	  sistema	  financeiro?	  

InsItuições	  financeiras	  
•  São	  canalizadoras	  de	  

recursos	  de	  unidades	  de	  
dispêndio	  superavitárias	  
para	  as	  unidades	  de	  
dispêndio	  deficitárias.	  	  

Bancos	  
•  Seu	  papel	  básico	  é	  subs8tuir	  

htulos	  financeiros	  primários	  
pela	  circulação	  de	  htulos	  
secundários,	  ou	  seja,	  	  
dar	  liquidez	  aos	  negócios. 



Funções	  dos	  Bancos	  
1.  Emprestar para as unidades de dispêndio deficitárias  

via títulos de crédito direto, retendo-os, em princípio,  
em suas carteiras de ativos; 

2.  Captar reservas emprestáveis das unidades superavitárias, 
para lastrear os empréstimos concedidos,  
p.ex., via certificados de depósitos bancários; 

3.  Descontar (títulos de terceiros) ou securitizar (títulos próprios), 
isto é, trocar os títulos de crédito direto com unidades de 
dispêndio que desejam ajustar seus portfolios a determinada 
diretriz, por exemplo, alongar o prazo de suas aplicações. 

4.  Viabilizar o sistema de pagamentos monetários,  
inclusive via papel-moeda, depósitos a vista,  
e cartões de pagamentos eletrônicos.	  



Como	  criar	  	  
(e	  mul8plicar)	  moeda?	  

•  “Emprés5mos	  criam	  depósitos”	  versus	  	  
“bancos	  emprestam	  depósitos”.	  	  

•  O	  sistema	  bancário	  mul5plica	  a	  quan5dade	  de	  
moeda	  à	  medida	  que	  empresta	  =	  f(	  funciona	  	  
como	  um	  todo;	  baixa	  re5rada	  de	  papel-‐moeda	  )	  	  

•  O	  banco	  central	  também	  altera	  a	  oferta	  de	  moeda	  =	  
f(	  conversão	  cambial;	  	  
instrumentos	  de	  polí8ca	  monetária	  ) 



Mul8plicador	  monetário	  
•  Por	  exemplo,	  quando	  um	  banco	  faz	  um	  emprésImo,	  	  

ele	  deposita	  o	  valor	  desse	  crédito	  (p.	  ex.,	  $	  100)	  	  
na	  conta	  corrente	  do	  cliente	  tomador	  do	  financiamento.	  	  

•  Se	  esse	  cliente	  empresário	  der	  reciprocidade	  a	  este	  banco	  	  
e	  deixar,	  pelo	  menos	  um	  tempo,	  esse	  valor	  em	  depósitos	  à	  
vista,	  o	  banco	  terá	  reservas	  emprestáveis	  no	  mesmo	  valor.	  	  

•  Digamos	  que	  ele	  recolhe	  o	  percentual	  de	  depósitos	  
compulsórios	  junto	  ao	  banco	  central	  (p.	  ex.,	  25%	  ou	  $	  25)	  	  
e	  empresta	  todo	  o	  restante	  ($	  75)	  para	  um	  consumidor.	  	  



Rodadas	  de	  mul8plicação	  
•  Quando	  o	  Banco	  A	  empresta,	  os	  $100	  originais	  permanecem	  	  

na	  sua	  contabilidade,	  sendo	  $25	  em	  depósito	  compulsório	  	  
e	  $	  75	  nos	  depósitos	  a	  vista	  do	  cliente,	  até	  que	  seja	  usado	  	  
para	  o	  pagamento	  devido	  pelo	  cliente	  consumidor	  a	  um	  comerciante	  .	  	  

•  Este	  comerciante	  deposita	  os	  $	  75	  no	  Banco	  B.	  

•  Este	  Banco	  B	  passa	  a	  ter	  maior	  capacidade	  de	  atender	  demanda	  	  
por	  emprés5mos.	  	  

•  Ele	  dá,	  então,	  um	  crédito	  de	  $	  56,25	  a	  um	  operário	  	  
e	  recolhe	  $18,75	  ao	  Banco	  Central.	  	  

•  O	  operário	  paga	  o	  supermercado,	  cliente	  fiel	  do	  Banco	  C.	  

•  Depois	  de	  apenas	  três	  transações	  de	  emprésImos,	  os	  $	  100	  originais	  
cresceram	  para	  $	  231,25	  no	  balanço	  consolidado	  dos	  três	  bancos.	  	  

•  O	  efeito	  cumulaIvo	  desses	  três	  primeiros	  retornos	  mulIplicadores	  	  
permi8u	  crescimento	  de	  131,25%	  no	  total	  de	  depósitos	  à	  vista	  	  
registrado	  contabilmente.	  



Mul8plicador	  potencial	  
•  O	  efeito	  mulIplicador	  total,	  se	  operações	  semelhantes	  se	  

sucedessem	  (sem	  nenhum	  vazamento	  do	  sistema	  bancário	  
sob	  forma	  de	  re5rada	  em	  papel-‐moeda),	  resultaria	  em	  
montante	  de	  $	  400	  em	  novos	  depósitos,	  dos	  quais	  	  
$	  100	  seriam,	  de	  maneira	  compulsória,	  recolhidos.	  	  

•  Esse	  cálculo	  é	  simples,	  deriva-‐se	  da	  fórmula:	  	  
k	  =	  1	  /	  r	  ,	  onde	  k	  é	  a	  magnitude	  do	  efeito	  mulIplicador	  	  
e	  r	  a	  taxa	  exigida	  de	  encaixes	  e	  recolhimentos.	  	  

•  No	  exemplo,	  o	  mul5plicador	  potencial	  seria:	  	  
k	  =	  1	  /	  0,25	  =	  4.	  	  



Criação	  e	  Destruição	  de	  Moeda	  
•  O suprimento de moeda cresce com o uso,  

ou seja, expande-se por meio do endividamento.  

•  Vice-versa, se todos tomadores de empréstimos  
os amortizassem, liquidando-os, simultaneamente,  
toda a oferta de moeda criada seria extinta, isto é, 
aconteceria um processo de “destruição da moeda”: 
deixaria de existir como ativo, na contabilidade bancária.  

•  A moeda, portanto, é criada e destruída em função, 
respectivamente,  
1. do endividamento e  
2. do pagamento de dívidas.	  



Preferência	  pela	  Rentabilidade	  
•  Para os bancos, qualquer 

disponibilidade em seu passivo,  
não utilizada em novos empréstimos 
ou aplicações financeiras,  
implica custos de oportunidade  =  
f( melhor oportunidade de benefícios 
não aproveitada ).	  

•  Um	  banco	  individual	  	  
não	  é	  constrangido	  por	  	  
nenhum	  quantum	  fixo	  de	  reservas,	  	  
pois	  pode	  obter	  reservas	  adicionais	  
por	  meio	  de:	  
1.   Venda	  de	  `tulos	  de	  	  curto	  prazo;	  
2.   Tomada	  de	  recursos	  	  

no	  mercado	  interbancário;	  
3.   EmprésImos	  de	  liquidez	  	  

do	  Banco	  Central.	  	  

•  Reservas	  estão	  disponíveis	  	  
ou	  no	  mercado	  monetário	  	  
(varejo	  e	  atacado)	  ou	  no	  redesconto,	  	  
a	  dada	  taxa	  de	  juros,	  	  
que	  tem	  custo	  inferior	  ao	  cobrado	  
nas	  taxas	  de	  juros	  dos	  emprés8mos.	  



Inovação	  Financeira	  

•  A	  inovação	  financeira	  é	  uma	  resposta	  u8lizada	  	  
pelos	  bancos,	  para	  ultrapassar	  as	  restrições	  	  
impostas	  pela	  autoridade	  monetária	  =	  	  
f(	  administração	  de	  seus	  passivos	  –	  	  
captação	  através	  de	  htulos	  financeiros	  	  
sobre	  os	  quais	  não	  se	  exige	  reserva	  bancária	  ).	  	  

•  Por	  exemplo,	  bancos	  criam	  “quase-‐moeda”,	  	  
cuja	  conversão	  de	  aplicação	  recebedora	  de	  juros	  	  
para	  depósitos	  transferíveis	  por	  cheques	  	  
é,	  pra8camente,	  automá5ca.	  



Inovação	  Financeira	  

1.  novo produto financeiro =  
não regulamentado;  

2.  novo mercado de capitais ou novo 
compartimento de mercado já existente; 

3.  novas tecnologias de pagamento  
=> “eletronização” dos fluxos monetários  
=> superação de fronteiras nacionais. 



Modelo	  de	  Racionamento	  de	  
Crédito	  



Crise	  financeira	  

•  Na concepção novo-keynesiana,  
a crise financeira é a ruptura dos mercados 
financeiros nos quais os problemas de 
assimetria de informações, seleção adversa e 
risco moral tornam-se muito piores.  

•  Incapacita-os de canalizar fundos para  
aqueles que têm as oportunidades de 
investimento mais produtivas, ou seja,  
provoca o racionamento do crédito.  
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Elevação	  das	  	  
taxas	  de	  juros	  

Queda	  no	  	  
mercado	  de	  ações	  

Aumento	  na	  
incerteza	  

Pioram	  os	  problemas	  de	  
seleção	  adversa	  e	  risco	  moral	  

Cai	  a	  aIvidade	  
econômica	   Pânico	  bancário	  

Pioram	  os	  problemas	  de	  
seleção	  adversa	  e	  risco	  moral	  

Pioram	  os	  problemas	  de	  
seleção	  adversa	  e	  risco	  moral	  

Cai	  a	  aIvidade	  
econômica	  

Cai	  a	  aIvidade	  
econômica	  

Queda	  inesperada	  
do	  nível	  de	  preços	  

Seqüência	  de	  eventos	  nas	  crises	  financeiras	  

Crise	  Financeira	  Típica	  

Deflação	  de	  Dívida	  
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O	  que	  provoca	  	  
a	  crise	  financeira?	  

•  Quando	  o	  mercado	  financeiro	  se	  deflaciona,	  	  
os	  preços	  dos	  a5vos	  e,	  em	  consequência,	  	  
os	  valores	  das	  garan5as,	  oferecidas	  	  
para	  a	  tomada	  de	  emprés8mos,	  também	  desabam.	  

•  Quando	  os	  devedores	  se	  veem	  forçados	  a	  	  
liquidar	  suas	  posições,	  generalizadamente,	  	  
não	  há	  compradores	  aos	  preços	  oferecidos. 	  	  

•  A	  crise	  financeira	  é	  processo	  de	  deflação	  de	  a5vos.	  



Inflação (ou deflação) de ativos 

•  Refere-se às variações de preços e cotações  
em mercado de todo o leque de ativos, 
especialmente os financeiros  
– títulos, ações, divisas, imóveis, etc. – que têm  
mercados secundários (de “2ª mão”) organizados. 

•  As altas e baixas na bolsa de valores   
(boom e crashes), em conjunto com  
a falta de liquidez, resultam em crise financeira. 



Modelo	  de	  Excesso	  de	  Crédito	  



Sistema	  
macroeconômico	  

Choque	  Exógeno	  
(ex.:	  inovação)	  

Mudança	  nas	  	  
oportunidades	  de	  
lucro	  dos	  setores	  

Recuperação	  dos	  
inves8mentos	  e	  
da	  produção	  

Possibilidade	  de	  	  
surgimento	  de	  	  

boom	  

Bancos	  alavancam	  	  
o	  boom	  

com	  crédito	  

Aumento	  da	  	  
demanda	  efe8va	  

Início	  de	  ciclo	  crescente	  de	  especulação:	  euforia	  

Aumento	  dos	  	  
preços	  

Novas	  empresas	  
e	  inves8dores	  são	  
atraídos	  ao	  mercado	  

Novas	  empresas	  e	  
par8culares	  	  

mais	  conservadores	  

mania	  
(irracional)	  

aparece	  o	  overtrading	  

Formação	  de	  
bolha	  

Insiders	  realizam	  
lucros	  e	  “zeram”	  	  
suas	  posições	  

Corrida	  por	  	  
“liquidez”:	  queda	  	  

dos	  preços	  

Especuladores	  com	  
dificuldades	  de	  	  
pagar	  dívidas	  

Crise	  
sinal:	  falências	  

Crise	  de	  	  
Confiança:	  	  
pânico	  

Atenuantes do pânico: 
a)  Preços caem tanto que os agentes mantêm parte 

de suas riquezas em ativos menos líquidos. 
b)  Estabelecimento de “circuit breaker”. 
c)  Atuação pública anticíclica no mercado de crédito. 

Modelo	  de	  Charles	  Kindleberger	  

Composição	  Passiva	  e	  Estrutura	  de	  Capital	  são	  	  
as	  causadoras	  das	  dificuldades	  financeiras,	  especialmente,	  	  
as	  dívidas	  contraídas	  para	  financiar	  a	  aquisição	  de	  a5vos	  

especula5vos	  com	  o	  obje8vo	  de	  posterior	  revenda.	  



Decisão	  de	  emprés8mo	  

1.   risco	  do	  tomador	  de	  
emprésImo	  quanto	  à	  
rentabilidade	  
esperada.	  

2.   risco	  do	  emprestador	  
quanto	  à	  insuficiência	  
da	  margem	  de	  
garan5a	  no	  caso	  do	  
tomador	  não	  pagar.	  

•  aversão	  ao	  risco	  	  
do	  credor	  e/ou	  	  
do	  devedor	  =	  	  
f(	  aumento	  dos	  fundos	  
externos	  /	  fundos	  
internos	  ).	  

•  Há	  pontos	  de	  vista	  
disIntos	  quanto	  ao	  
financiamento	  do	  
inves5mento.	  
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Princípio	  do	  risco	  crescente	  

•  Princípio	  do	  risco	  
crescente	  =>	  
reavaliação	  subje8va	  
da	  margem	  de	  
segurança	  =>	  	  
cai	  taxa	  de	  desconto	  
atribuída	  aos	  ganhos	  
esperados:	  (q	  -‐	  c)	  



Modelo	  dos	  Dois	  Preços	  

•  Preço	  de	  demanda	  do	  
aIvo	  de	  capital:	  	  
taxa	  de	  retorno	  de	  a8vo	  
[q	  -‐	  c	  +	  l	  +	  a]	  	  
avaliado	  ou	  cotado	  	  
no	  mercado.	  

•  P	  k	  =	  preço	  de	  mercado	  
de	  a5vos	  existentes	  =	  
variável	  subje5va.	  

•  Preço	  de	  oferta	  do	  
aIvo	  de	  capital:	  	  
custo	  de	  reposição	  ou	  
preço	  de	  indução	  para	  
produzi-‐lo.	  

•  P	  I	  =	  preço	  de	  produção	  
de	  a5vos	  novos	  =	  
variável	  obje5va.	  
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Causa	  primária	  da	  	  
queda	  de	  inves8mento	  novo	  

•  Queda	  do	  preço	  de	  demanda	  do	  aIvo	  de	  capital	  
=	  f(	  diminuição	  do	  valor	  presente	  do	  	  
fluxo	  de	  caixa	  esperado	  pela	  sua	  u8lização	  )	  

•  Elevação	  do	  preço	  de	  oferta	  do	  aIvo	  de	  capital	  =	  
f(	  adicional	  com	  valor	  capitalizado	  do	  fluxo	  de	  
caixa	  des5nado	  aos	  compromissos	  financeiros	  )	  =	  	  
f(	  financiamento	  externo	  do	  inves8mento	  ) 
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Processo	  de	  	  
“desestabilização	  da	  estabilidade"	  

1.   Ocorre	  na	  expansão:	  quando	  expecta5vas	  são	  
correspondidas	  e	  contratos,	  cumpridos.	  

2.  Há	  diminuição	  das	  exigências	  de	  	  
margens	  de	  segurança.	  	  

3.  Há	  aumento	  do	  prazo	  das	  aplicações	  produ5vas	  
com	  base	  em	  endividamento	  de	  curto	  prazo.	  	  

4.  Eleva	  a	  renovação	  de	  emprés5mo	  e	  	  
a	  recontratação	  de	  captação	  bancária.	  
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Mudança	  do	  “estado	  do	  crédito”	  

5.  Há	  abreviação	  dos	  prazos	  de	  pagamento	  e	  
aumento	  dos	  juros	  dos	  emprés8mos.	  

6.  Aumenta	  a	  freqüência	  de	  pagamentos	  	  
para	  saldar	  débitos	  que	  vão	  vencendo. 	  

7.  Surge	  maior	  necessidade	  de	  liquidez.	  

8.  Há	  aumento	  da	  taxa	  de	  juros	  da	  captação	  –	  
prêmio	  para	  se	  abandonar	  a	  liquidez.	  

31 



Inversão	  do	  ciclo	  de	  expansão	  

•  ∆	  estoque	  de	  dívida	  /	  saldo	  de	  fundos	  próprios	  e/ou	  	  
∆	  fluxo	  do	  serviço	  da	  dívida	  /	  fluxo	  de	  receitas	  

•  Mesmo	  sem	  choque	  exógeno,	  	  
pode	  haver	  reversão	  endógena	  	  
=	  f(	  	  maior	  necessidade	  de	  liquidez	  não	  ser	  atendida	  )	  
=	  f(	  revisão	  das	  expecta5vas	  	  
quanto	  ao	  risco	  do	  credor	  e	  do	  devedor	  )	  	  
=	  f(	  menor	  ritmo	  de	  vendas	  	  
no	  mercado	  de	  bens	  e	  serviços	  –	  “lado	  real”).	  
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Grau	  de	  fragilidade	  financeira	  

•  Significa	  o	  nível	  de	  prudência	  
no	  endividamento:	  	  
capacidade	  de	  pagamento	  dos	  
serviços	  da	  dívida	  com:	  
1.   receitas	  =	  	  

f(	  mercado	  de	  bens	  e	  serviços	  )	  
2.   refinanciamentos	  =	  	  

f(	  mercado	  financeiro	  )	  
3.   liquidação	  patrimonial	  =	  	  

f(	  mercado	  de	  a5vos	  )	  



Elevação	  do	  grau	  de	  fragilidade	  financeira	  

•  Processo	  de	  passagem	  do	  predomínio	  do	  agente	  
hedge	  para	  o	  do	  especula7vo,	  com	  risco	  da	  
maioria	  ser	  direcionada	  para	  a	  postura	  Ponzi.	  

•  Insolvência	  das	  unidades	  especula7vas	  e	  Ponzi	  
=>	  a8nge	  indiretamente	  as	  hedges	  =	  	  
f(	  1.	  queda	  da	  demanda	  de	  bens	  	  
dos	  agentes	  especula7vos	  e	  Ponzi;	  	  
2.	  queda	  dos	  preços	  dos	  a8vos	  	  
colocados	  à	  venda	  para	  saldar	  débitos) 
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Quadro	  esIlizado	  da	  crise	  segundo	  
Minsky	  
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Razões	  para	  não	  atender	  à	  	  
demanda	  de	  crédito	  

1.  Por	  o	  público	  não-‐bancário	  não	  mais	  querer	  
adquirir	  a8vos	  financeiros	  e	  “liberar”	  moeda	  
para	  propiciar	  finance	  ou	  funding;	  	  

2.  Pela	  restrição	  ao	  refinanciamento	  =	  	  
f(	  aumento	  do	  risco	  do	  credor	  [exposure	  do	  
banco]	  )	  =	  f(análise	  do	  credit	  score	  do	  devedor:	  
comprome8mento	  do	  faturamento	  mensal	  –	  
acompanhado	  pela	  cobrança	  de	  htulos	  –	  	  
com	  dívidas).	  
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Razões	  para	  não	  atender	  à	  	  
demanda	  de	  crédito	  

•  Taxa	  de	  juros	  	  
de	  referência	  =	  
f(	  meta	  da	  	  
taxa	  de	  inflação)	  =	  
f(	  taxa	  de	  câmbio,	  
taxa	  de	  crescimento	  do	  
Produto	  Interno	  Bruto	  
em	  relação	  ao	  	  
produto	  potencial)	  

3.  por	  as	  Autoridades	  
Monetárias	  	  
não	  sancionarem	  mais	  
a	  criação de	  moeda	  
bancária	  sobre	  a	  base	  
tradicional	  de	  reservas	  
e/ou	  elevarem	  a	  taxa	  
de	  juros	  de	  referência.	  



Receita	  de	  polí8ca	  monetária	  

1.   aItude	  acomoda`cia	  
quanto	  à	  endogeneidade	  
da	  oferta	  monetária.	  

2.   rígido	  controle	  
insItucional	  e/ou	  
fiscalização	  
administraIva	  sobre	  	  
a	  atuação	  e	  inovações	  
financeiras	  dos	  bancos.	  

•  A	  proposta	  	  
pós-‐keynesiana	  	  
seria	  de	  se	  adotar	  	  
polí5ca	  monetária	  
acomodacionista	  	  
em	  conjunto	  com	  	  
polí5ca	  financeira	  
discricionária.	  	  



Polí8ca	  monetária	  alterna8va	  
•  Usar	  controles	  financeiros	  seleIvos	  (sob	  critério	  de	  	  

prioridade	  setorial),	  para	  influenciar	  a	  alocação	  do	  crédito.	  	  
Entre	  outros	  instrumentos,	  sugere-‐se:	  

1.   a	  proposta	  de	  reserva	  dual	  –	  	  
parte	  em	  depósito	  compulsório,	  parte	  em	  crédito	  sele5vo;	  

2.   a	  proposta	  de	  reserva	  suplementar	  –	  	  
na	  qual	  se	  obriga	  a	  reter	  certa	  proporção	  das	  reservas	  	  
sob	  forma	  de	  Gtulos	  de	  desenvolvimento	  econômico;	  

3.   a	  proposta	  de	  reserva	  de	  aIvo	  –	  que	  desloca	  a	  exigência	  de	  
reserva	  do	  lado	  passivo	  para	  o	  lado	  a5vo	  do	  balanço,	  	  
através	  de	  carteira	  de	  a8vos	  financeiros	  regulamentada.	  



Papel	  do	  Big	  Bank	  
•  No	  auge	  econômico,	  o	  Banco	  Central	  deve	  	  
acomodar	  a	  necessidade	  de	  liquidez	  real:	  

=>	  aborto	  das	  crises	  financeiras.	  	  
	  
=>	  con8nuidade	  dos	  processos	  de	  	  
expansão	  de	  capacidade	  produ5va.	  	  

	  
=>	  lucros	  validados.	  	  	  
	  
=>	  pagamento	  dos	  compromissos.	  
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Papel	  do	  Big	  Government	  
•  Na	  crise	  econômica,	  a	  visão	  pós-‐keynesiana	  sugere	  	  

intervenção	  governamental	  via	  polí8ca	  fiscal	  a8va.	  	  

=>	  aumento	  do	  gasto	  público	  autônomo	  	  
(independentemente	  das	  expecta8vas	  reinantes).	  	  

	  
=>	  garante	  o	  nível	  da	  demanda	  efe5va,	  	  

compensando	  eventual	  queda	  do	  gasto	  privado.	  	  
	  
=>	  mantém	  os	  lucros.	  	  
	  
=>	  receitas	  tornam-‐se	  maiores	  que	  os	  pagamentos	  	  

previstos	  no	  balanço	  de	  cada	  agente. 
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