
TERCEIRA LIÇÃO 

MERCADO DE ATIVOS E NÍVEL DOS PREÇOS 

Auri sacra fames! 

[Execrável fome do ouro!] 

 

3.1. Diálogo bancário – banqueiro  

- “O que você vai ser, quando crescer”? 

- Banqueiro ou especulador internacional! 

- Auri sacra fames! Já não se tem leitores com as fantasias de 
antigamente... Bom, uma razão para estudar Economia é que você pode 
falar sobre capital, mesmo não tendo nenhum. Vamos assumir, nesta 
lição, tais papéis: você, o de banqueiro; eu, o de bancário, no caso, 
assessor da direção do banco. Você sabe que “um banqueiro é o 
homem que nos empresta um guarda-chuva, quando o tempo está bom, 
e retira-o de nós quando chove”? 

- A transmutação é o sonho dos alquimistas; o meu é o do Rei de Midas: 
tudo que tocar virar ouro! Primeira pergunta: devo entesourar ouro? 

- Auri sacra fames...  Lembramo-nos do conselho profissional de 
Galbraith: “nunca se deve dar conselhos aos outros sobre os seus 
investimentos – a não ser com remuneração. Se o investimento der 
certo, acham que foi sua própria sabedoria; se der errado, lembram-se 
logo de quem lhes deu o mau conselho”i. O verbo entesourar significa 
juntar, ajuntar, acumular, amontoar (dinheiro, riqueza, etc.). Deriva-se de 
tesouro, que é um depósito antigo de moedas ou de coisas preciosas 
(inclusive em ouro), enterrado ou oculto, e de cujo possuidor não há 
memórias. 

- Ei, eu, como banqueiro, não quero só deitar na cama, também quero 
fama, deixar memórias! Por que ainda se dá relevância ao ouro? 

- Outra boutade do Galbraith: quando lhe foi feita pergunta semelhante, 
ele disse que John Maynard Keynes achava que havia uma profunda 
afinidade entre o homem e o ouro com insinuações de sexo. Comentou, 
então: “para mim, isso sempre me pareceu um tanto imaginoso. Tenho 
um respeito étnico arraigado por todas as formas de dinheiro e sempre 
fui apreciador de lindas mulheres. Existe uma relação antiga entre as 
duas coisas, mas encontro dificuldade em pensar em ambas exatamente 
nos mesmos termos”ii.  

O fato histórico é que, no dia 15 de agosto de 1971, o presidente dos 
Estados Unidos, Richard  Nixon, acabou com a obrigação que seu país havia 
assumido em Bretton Woods, após a II Guerra Mundial, de converter em ouro, 
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ao preço fixo de US$ 35 a onça, os dólares em poder das autoridades 
monetárias estrangeiras. Aí, então, completou-se a transição entre o padrão 
ouro e o padrão dólar, em que o mundo vive, hoje. Mais do que isso, findou a 
idéia de a moeda ser uma mercadoria ou ter que estar vinculada, direta ou 
indiretamente, a uma mercadoria. Reconhece-se, enfim, que as diversas 
formas de moeda não necessitam ter valor intrínseco algum, como tem uma 
mercadoria. 

- Antigamente, pensava-se assim? 

- Por mais surpreendente que hoje possa parecer, quase todas as teorias 
monetárias, sejam as que buscam explicar o valor da moeda pela 
quantidade oferecida face à demanda existente (tal como o princípio da 
escassez de uma mercadoria comum), sejam as que justificam seu valor 
(“natural”) pela teoria do valor-trabalho (tal como a ricardiana ou a 
marxista), têm, explícita ou implicitamente, esta concepção de moeda 
mercadoria. Mas há autores contemporâneos que aceitam que não se 
pode falar de uma moeda “invisível”, escritural (contábil) e/ou “eletrônica” 
(registrada em computadores) como se analisasse um bem material. 
Aceitam que a moeda é um símbolo, um mito, e que seu valor depende 
do poder aquisitivo que lhe atribuem, na compra de outras riquezas ou 
ativos. 

- Gosto de mitos. Conte-me o da moeda. 

- Um mito é uma forma de pensamento oposta à do pensamento lógico e 
científico. No entanto, pode-se fazer a exposição de uma doutrina ou de 
uma idéia sob forma imaginativa, em que a fantasia sugere e simboliza a 
verdade que deve ser transmitida, como p. ex., no mito da moeda. 
Podemos lhe resumir uma excelente história, contada por Milton 
Friedman, a da Ilha da Pedra-Moedaiii. 

Na virada do século, os cerca de 5.000 a 6.000 habitantes da ilha Yap, 
na Micronésia, adotavam moedas de pedras, feitas de calcário encontrado 
numa ilha que fica a uns 640 quilômetros de distância. Elas eram extraídas, 
moldadas e levadas, para Yap, em canoas ou balsas. Tinham a forma de 
círculo, para que um eixo as atravessasse e facilitasse o transporte. Sim, 
quanto maiores fossem, maior era considerado seu valor. As trocas eram 
baseadas na confiança mútua: depois de fazer um grande negócio, a 
dificuldade do transporte da moeda levava a que o dono aceitasse o mero 
reconhecimento da propriedade da pedra-moeda, sem nem mesmo uma marca 
para indicar a troca, deixando-a no mesmo lugar.  

Assim, havia uma família cuja riqueza era indiscutível, reconhecida por 
todos. Sua fortuna baseava-se em uma pedra-moeda enorme, que jazia no 
fundo do mar, onde caíra, durante seu transporte para Yap, devido a uma 
tempestade. O acidente não deu má sorte à família, pois todos os 
companheiros de viagem testemunharam que a magnífica moeda se perdera 
sem que o proprietário tivesse qualquer grau de culpa. 
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Outro evento digno de nota ocorreu quando os alemães colonizadores  
impuseram uma multa aos nativos por desobediência à ordem de manutenção 
das estradas em boas condições. A multa foi cobrada, marcando um certo 
número das pedras-moedas mais valiosas com uma cruz, com tinta preta, para 
mostrar os direitos do governo alemão sobre elas. O povo, tristemente 
empobrecido assim, reparou as estradas. Então, o governo apagou as cruzes. 
Pronto! Os cidadãos retomaram a posse de seu capital... e viveram felizes para 
sempre! 

- Legal, mas inacreditável... 

- Você acreditará se contarmos uma história semelhante, ocorrida na 
economia ocidental? Em 1933, o Banco da França, temendo que os 
Estados Unidos não fossem manter a mesma paridade dólar-ouro, pediu 
ao Federal Reserve (banco central norte-americano) que convertesse 
em ouro a maior parte dos ativos em dólares que ele detinha, nos 
Estados Unidos. Para evitar a necessidade de despachar o ouro para a 
França, o Fed, simplesmente, colocou um selo com a marca francesa 
nas gavetas de seu cofre-forte que continham a quantidade de lingotes 
de ouro pertencente aos franceses. O fato foi tal como os alemães 
tinham marcado as pedras-moedas. A repercussão da chamada 
“drenagem de ouro dos Estados Unidos pela França” foi um dos fatores 
que acabaram por levar ao pânico bancário de 1933. 

Friedman, corretamente, pergunta: há, realmente, alguma diferença 
entre o Fed se sentir numa posição monetária mais frágil por causa de algumas 
marcas em gavetas situadas nos seus porões, e a reação dos ilhéus de Yap às 
marcas em algumas de suas pedras-moedas? Ou entre a crença do Banco da 
França de que estava numa situação monetária mais forte por causa dessas 
marcas em gavetas situadas num porão, a mais de 4.800 quilômetros de 
distância, e a crença da família de Yap que era rica devido a uma pedra no 
fundo do mar, aliás, a uma distância muito menor? Será que a prática de extrair 
um metal das profundezas do solo, moldá-lo, transportá-lo e enterrá-lo outra 
vez em profundos cofres-fortes, é mais racional do que a prática dos ilhéus de 
Yap? O mundo “civilizado” assim se comportou, durante mais de um século... 

Esta história verídica ilustra “o quanto a aparência, ou a ilusão, ou o 
´mito´, dada uma crença inconteste, fica importante em questões monetárias”iv. 

- Incrível! Mas, pensando bem, no meu banco, só tenho papéis e registros 
eletrônicos. São marcas simbólicas. Todos os lançamentos, numa conta 
bancária,  todas as propriedades, estão atestadas por pedaços de papel, 
por testemunhos, numa palavra, por confiança! Estou gostando desse 
papel de banqueiro! Pode me explicar mais a respeito dele? Não é muito 
complexo? Eu posso entender esta economia monetária ou financeira? 

- Um provérbio popular, na profissão, diz: “Você pode transformar um 
papagaio num culto economista. Basta ensinar-lhe duas palavras: oferta 
e demanda”! Acreditamos, de fato, que, na base da lei da oferta e da 
demanda, erguem-se (quase) todas as teorias econômicas. Gostaríamos 
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de defender esta “tese”. Por ora, podemos escolher alguns assuntos, na 
área monetária e financeira, para tratar. Quais você prioriza? 

- Tenho várias dúvidas, entre elas: o que é, exatamente, dinheiro? Eu, 
como banqueiro, posso criá-lo? Por que o governo, que é “o dono da 
Casa da Moeda”, não pode, simplesmente, emitir moeda, para pagar 
seus gastos? Se há excesso de oferta de moeda, ela se desvaloriza e 
provoca inflação? Por que, periodicamente, ocorrem crashes, nas bolsas 
de valores, e que importância isso tem, para a economia? 

- Podemos tratar desses temas, na seguinte ordem: primeiro, 
conversamos sobre a seleção da carteira de ativos, de maneira geral, 
inclusive apresentando as instituições financeiras, criadoras de ativos. 
Depois, focalizamos a questão do desequilíbrio  monetário. É uma boa 
“ponte” para analisar se a inflação resume-se a um fenômeno monetário. 
Finalmente, podemos analisar as crises financeiras, ou, se quiser, a 
inflação e a deflação dos ativos. 

 

3.2. Como escolher ativos? 

- Primeiro, o que é um ativo? 

- Um ativo é a totalidade dos bens de uma empresa, ou pessoa, inclusive 
os direitos suscetíveis de avaliação. Opõe-se a passivo, que é o 
conjunto de obrigações que uma pessoa (física ou jurídica) deve 
satisfazer. Tanto que, um passivo descoberto é aquele que, 
considerado na sua diferença (ou déficit), apresenta uma soma superior 
à do ativo. Veja o Quadro 1 com o plano de contas (ativos e passivos) de 
uma empresa não-financeira. Nele, o ativo circulante (ativo corrente ou 
capital de giro) compõe-se do numerário existente em caixa, ou 
depositado em bancos, créditos vencíveis dentro do exercício corrente e 
valores liquidáveis dentro desse prazo. São ativos líquidos. Distinguem-
se dos  ativos fixos, compostos dos bens cuja forma não se altera, 
durante o processo de produção. Os ativos não operacionais, como 
ativo realizável, também inclui uma parte do ativo facilmente conversível 
em dinheiro, como as aplicações financeiras. 

- Isso parece coisa de contador... 

- Dizem que “um economista é o profissional que não teve personalidade 
suficiente para tornar-se um contabilista”. No entanto, preste atenção. 
Verá que, apesar da denominação semelhante, muitos conceitos 
econômicos não se restringem ao mero registro contábil. Por exemplo, 
chamar de ativos a todos os elementos que compõem o estoque de 
riqueza de um agente econômico pode ser restritivo, no sentido 
econômico, se entendermos riqueza como tudo quanto é capaz de 
satisfazer as necessidades humanas, ou seja, somente bens e serviços. 
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QUADRO 3.1 

PLANO DE CONTAS: ATIVOS E PASSIVOS 

DE UMA EMPRESA NÃO-FINANCEIRA 

 

ATIVOS PASSIVOS 

1. ATIVOS OPERACIONAIS 

1.1. Ativos Circulantes 

1.1.1. Disponível (caixa e bancos) 

1.1.2. Estoques 

1.1.2.1. matérias-primas 

1.1.2.2. produtos em elaboração 

1.1.2.3. produtos acabados 

1.1.3. Clientes (devedores) 

1.1.4. Outros 

1.1.5. Despesas Diferidas 

1.2. Ativos Fixos 

1.2.1. Terrenos  

1.2.2. Edifícios e construções 

1.2.3. Máquinas e equipamentos 

1.2.4. Outros 

2. ATIVOS NÃO OPERACIONAIS 

2.1. Aplicações financeiras 

2.2. Ações e participações 

2.3. Empréstimos a sócios, 
acionistas e diretores 

2.4. Incentivos fiscais 

1. CAPITAIS PRÓPRIOS 

1.1. Capital Social 

1.2. Reservas 

2. CAPITAIS DE TERCEIROS 

2.1. Fornecedores 

2.1.1. curto prazo  

2.1.2. longo prazo 

2.2. Empréstimos 

2.2.1. Duplicatas descontadas 

2.2.2. Financiamento a curto prazo 

2.2.3. Financiamento a longo prazo 

2.3. Obrigações fiscais a recolher 

2.4. Salários a pagar 

2.5. Outros 

2.5.1. receitas diferidas 

2.5.2. empréstimos de sócios, 
acionistas e diretores 

2.5.3. diversos 
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Um contador trabalha com registros administrativos, isto é, anota valores 
históricos ou corrigidos. Um economista raciocina também com valores 
esperados, ou seja, com as expectativas dos agentes econômicos em termos 
de valores futuros, avaliados no presente. A Economia sem suas hipóteses 
seria contabilidade... 

Conceitualmente, na teoria econômica, de acordo com Keynes, no 
capítulo 17 de sua Teoria Geral (1936), os ativos caracterizam-se por três a 
quatro atributos básicos, cada qual referente a um tipo de retorno que seu 
proprietário espera. Podemos expressar essas expectativas em uma “equação” 
(não aritmética) que soma esses atributos: q - c + l + a, onde: 

q = sua capacidade de prover um fluxo monetário de receita; 

c = seu custo de manutenção em carteira (conjunto de títulos financeiros, 
ações e outros ativos que compõem o patrimônio de um agente econômico); 

l = seu prêmio de liquidez, ou seja, sua possibilidade de conversão em moeda 
corrente; 

a = seu valor de revenda futura, independentemente de qualquer utilização 
produtiva. 

 Os dois primeiros atributos (q – c) podem até ser medidos em termos 
monetários, porém os dois últimos (l + a) são, puramente, expectativas, não 
podem ser contabilizados em seus valores históricos. A expectativa é uma 
esperança, fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, mas 
não é uma certeza, depende de sua realização, no mercado. No caso, a 
liquidez está relacionada com a passagem do desconhecido para o conhecido, 
ou seja, a conexão entre o passado e o futuro. De que forma? 

 A liquidez de um ativo depende de tempo e valor: 

1. da facilidade com que ele pode ser comprado ou vendido; 

2. dos custos de transação em sua compra ou venda; 

3. do grau de estabilidade e previsibilidade do seu preço. 

Em outras palavras, quanto mais líquido é um ativo, mais rápido ele é 
vendido, de acordo com a avaliação do mercado. Portanto, mais facilmente o 
seu detentor consegue ou adaptar-se às mudanças do ambiente econômico ou 
aproveitar as oportunidades de negócios lucrativos.  

Os ativos se diferenciam no grau de liquidez. No espectro de ativos, o 
ativo monetário, em uma das pontas da escala, tem plena liquidez. Como é 
moeda, apesar de não oferecer o atributo de rentabilidade, não tem nem custo 
de manutenção – quando não sofre de corrosão inflacionária, isto é, perda de 
poder aquisitivo, devido à contínua elevação do nível de preços –, nem custo 
de transação, ou seja, de transformação em si mesma: por exemplo, saque de 
depósitos à vista em papel-moeda. Na outra ponta da escala, a dos ativos 
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imobilizados, que por não terem mercado secundário organizado, podem 
demorar muito para serem vendidos, exigir custo expressivo com corretagem e 
ser negociados por um preço inferior ao esperado, pretensamente, “o do 
mercado”. 

Há um custo de transação (de investir e desinvestir), em uma carteira de 
ativos. Não o levar em conta é fatal, por exemplo, quando se trata de analisar a 
inclusão (ou não) da moeda, no portfólio. A moeda é um ativo plenamente 
líquido, não porque não  gera rendimentos (ou porque é escasso), mas sim 
pela ausência de custo de conversão, para atuar nas funções de dinheiro. A 
moeda, sendo aceita como dinheiro, isto é, exercendo os papéis de meio de 
circulação (meio de pagamento), numerário (unidade de conta) e meio de 
transporte de poder de compra ao longo do tempo (reserva de valor),  em 
princípio, participa de todos portfólios. Por definição institucional, converter um 
outro ativo em moeda oficial (e vice-versa) tem menor custo de transação do 
que tentar trocar, diretamente, esse ativo por outro não monetário. Numa 
economia monetária, qualquer mudança na seleção da carteira de ativos ocorre 
através do dinheiro. 

- Gostaria que você explorasse esse ponto. Explicitamente, está 
distinguindo entre a moeda e o dinheiro; implicitamente, está sugerindo 
várias funções para o dinheiro. Além disso, sugere que a troca direta não 
é tão eficiente quanto a indireta, via moeda. 

- Justamente. “Resumindo, em uma frase, a principal mensagem que 
queremos enviar: todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é 
dinheiro. Um ativo com os atributos de liquidez que o propicia ser moeda 
atende uma condição necessária, mas não suficiente, para ser dinheiro. 
Uma moeda que não cumpre, simultaneamente, todas as três funções 
básicas que só o dinheiro cumpre, somente cumprindo uma ou duas, é 
denominada de dinheiro parcial”v. 

São funções básicas do dinheiro: 

1. intermediária de trocas ou meio de circulação: capacidade liberatória de 
contratos, ou poder de saldar dívidas, liquidar débitos ou livrar de situação 
passiva; 

2. medida de valor ou denominador comum das relações de troca ou, então, 
unidade de conta de contratos: é padrão de pagamentos diferidos ou 
promessa de pagamento; 

3. reserva de valor ou poder de compra entesourado: é instrumento do poder 
econômico que lhe dá capacidade de comando das decisões. 

Há importância conceitual em se distinguir entre a moeda e o dinheiro. 
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MOEDA DINHEIRO 

 Moeda é um ativo normalmente 
oferecido ou recebido pela compra 
ou venda. 

 Moeda é aquilo que o Estado 
recebe como pagamento de 
imposto. 

 Dinheiro é o ativo monetário (criado 
pelas forças do mercado e/ou pelo 
poder do Estado) com aceitação 
geral – legal e social -, para 
desempenhar todas suas funções 
clássicas. 

- É verdade que, antigamente, utilizavam-se coisas hoje inusitadas como 
moedas, por exemplo, sal e gado? 

- Sim, tanto que a etimologia da palavra as.sal.ariar – pagar um contrato 
de trabalho com alguém através de moeda – diz que ela vem do latim 
sal, salis. Gado, em latim, é pecus. Pecúnia significa dinheiro. É uma 
palavra latina da qual derivou-se o adjetivo pecuniário relativo a (ou 
representado por) dinheiro. Pecuário é relativo a gado; peculiar é relativo 
a pecúlio (dinheiro acumulado por trabalho ou pessoa) que é atributo 
particular de uma pessoa. Peculato é um delito praticado por funcionário 
público ao se apropriar de qualquer bem, público ou particular, que tenha 
sob a sua guarda, por exemplo, um gado, que é reserva monetária... A 
etimologia é sugestiva em termos de história, não? 

Sal e gado não reúnem, em si, todos os requisitos físicos que facilitariam 
sua adoção, generalizada e permanentemente, como moeda mercadoria. São 
eles: indestrutibilidade, inalterabilidade, divisibilidade, transferibilidade, 
facilidade de manuseio e transporte. 

- Seria ineficiente, né? 

- Não diríamos que a busca de eficiência é a única motivação da história 
humana. Infelizmente, a busca de poder leva à imposição com uso da 
força ou violência de determinada moeda, cunhada pelo próprio 
soberano. Nem tudo é consenso democrático, na história da moeda. 
Mas a economia monetária representa um avanço em relação a uma 
economia de escambo, ou seja, de troca direta de mercadorias, sem 
interveniência da moeda. 

Um simples cálculo pode ilustrar essa opinião. Se a sociedade produz 
100 diferentes bens, há 4.950 diferentes possíveis negociações “bem-por-
bem”, número calculado por 100 x 100 – 100 / 2. Com moeda, somente 100 
preços são necessários para estabelecer todas possíveis relações de troca. 
Portanto, o uso da moeda facilita, enormemente, o comércio, abaixando os 
custos de transação. 

Em vez de contarmos uma história numismática, antiga e repetida por 
todo manual de Economia, podemos pegar uma notícia de jornal recente – uma 
história contemporânea –, para mostrar o inverso do geralmente contado, 
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nesses livros de texto. No caso, vamos mostrar como, eventualmente, uma 
economia virtual ou de escambo substitui o dinheiro. 

 Nas sociedades modernas, o escambo pode ressurgir em momentos de 
hiperinflação, em que os agentes econômicos perdem poder aquisitivo, 
mantendo a moeda oficial, em suas carteiras. Recentemente, isso ocorreu, na 
Rússia, vivendo a transição entre uma economia de planejamento central e 
uma economia de livre mercado. 

“Representando não menos de 2/3 de todas as transações russas, a 
economia virtual é uma grande rede de permutas, notas promissórias, 
descontos na declaração de impostos e outras formas não-monetárias 
de pagamento. Os principais participantes não são bancos, mas 
milhares de intermediários chamados de especialistas em permuta. Sua 
tarefa: pôr em contacto compradores e vendedores de produtos, muitas 
vezes por meio de complicadas cadeias de transações. (...) o 
intermediário ganha uma comissão em espécie – correspondente a 10% 
do valor [da transação]”vi. 

 A economia da Rússia passou, então, a girar em torno desse tipo de 
negócios. Eles eram, de fato, as condições que mantinham coesa a economia, 
apesar da falta de liquidez e da escassez de crédito bancário, para empresas 
que não conseguiam pagar as taxas de juros estipuladas. Devido à permuta, 
um grande número de empresas ainda não foram à falência e continuaram 
produzindo – e dando emprego a trabalhadores. 

 Devido ao fato de se fazerem tantos negócios com um sucedâneo de 
dinheiro difícil de se avaliar, em vez da moeda oficial, as estatísticas 
subestimavam as flutuações no crescimento anual da economia. A inflação 
oculta provavelmente era mais alta do que a taxa de inflação divulgada. A 
permuta elevava, substancialmente, o custo operacional. Por preferir dinheiro, 
a maioria dos vendedores cobrava um ágio para aceitar os produtos a serem 
trocados ou notas promissórias. Além disso, os especialistas em permuta 
cobravam comissões. 

 A proliferação de notas promissórias também desarticulava, totalmente, 
a política monetária do banco central. Elas eram uma forma de moeda 
particular, não medida nas estatísticas. 

 Com poucos negócios feitos em moeda, o governo quase não conseguia 
recolher impostos. A permuta era a maneira mais comum de driblar os pesados 
impostos vigentes na Rússia. Ironicamente, o governo russo, pressionado pelo 
FMI – Fundo Monetário Internacional –, para reduzir seus gastos, substituiu 
estes por incentivos fiscais, como se os abatimentos de imposto de renda 
fossem dinheiro possível de ser gasto. Em 1997, apenas 10% dos pagamentos 
de impostos foram feitos em dinheiro. O restante foi recolhido sob forma de 
energia elétrica, gás natural ou remessas ferroviárias, que o governo aceitou 
das empresas, em vez de dinheiro. Principalmente, as permutas de energia – 
insumo de uso universal – que estavam na raiz da economia virtual. 

- Como se sai desse tipo de imbróglio? 
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- Para romper a cadeia de trocas, todos os impostos devem, 
obrigatoriamente, voltar a serem pagos em dinheiro. As empresas 
produtoras de energia não devem mais  abastecer o governo e as 
empresas que não podem pagar. Na medida em que elas exigem 
pagamento em dinheiro, seus clientes começam, por sua vez, a exigir 
pagamentos em dinheiro de seus próprios clientes. O governo, 
obrigando mais companhias a comprar, vender e manter seus livros 
contábeis em dinheiro, acelera a reestruturação empresarial (inclusive 
assumindo o risco de falências), para as empresas gerarem o dinheiro 
de que precisam para pagar impostos. São as tensões para a nova 
transição (ou regressão?) ao capitalismo... 

- Essas permutas não acontecem num capitalismo avançado? 

- Curiosamente, as operações de barter [troca, permuta], comumente 
associadas a economias primitivas ou frágeis, encontram também seu 
nicho no mercado norte-americano. Estima-se que, anualmente, mais de 
US$ 7 bilhões de bens e serviços são permutados por meio do sistema, 
entre empresas dos Estados Unidos. São empresas que compram bens 
e serviços de clientes em troca de créditos comerciais que podem ser 
resgatados com bens e serviços predeterminados – no geral, 
publicidade, lazer e viagens. Essas empresas traders podem comprar 
espaço e tempo de publicidade por quase metade do valor do mercado. 
Outro aspecto atraente desse tipo de operação é a grande valorização 
que parece ser dada a estoques obsoletos e/ou excessivos. Com as 
regras vigentes de contabilidade, para dar a baixa desses estoques, 
permitia-se o uso do barter para “maquiar” as contas das empresas. As 
condições macroeconômicas ideais para nutrir o setor de permutas são 
a combinação de recessão e altas taxas de juros, porque isso reprime a 
demanda agregada, criando um estoque não desejado. 

- Pelo que estou entendendo, surge um mecanismo de reação, defesa ou 
sobrevivência social em condições monetárias ou inflacionárias 
inadequadas? 

- Sim. A sociedade que não controla o governo, por sua vez, foge da 
regulação governamental. 

“Na realidade, o dinheiro sempre foi criado pela sociedade como um 
todo, dependendo tanto de definição institucional - a lei não é a do 
mercado, mas a do mais forte -, quanto de aceitação mercantil - o 
mercado decide. A moeda nacional ou oficial é criação do Estado, mas 
necessita da aceitação da comunidade para tornar-se dinheiro. O 
confronto entre o Estado e o mercado a respeito do que vai constituir o 
dinheiro, (...), é o mais eletrizante na história monetária”vii. 

 Vivemos uma nova experiência monetária eletrizante, no laboratório das 
idéias, dentro da realidade da economia européia ocidental: a união monetária. 
Lá, o fenômeno é o inverso do ocorrido na economia russa, pois são os 
Estados nacionais que buscam o acordo social. Cria-se uma moeda oficial pan-
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européia – o euro – que necessita da aceitação da comunidade, para tornar-se 
dinheiro. 

- Quais são as razões para se considerar a criação do euro um fenômeno 
excepcional? 

- A essência desse projeto é, simplesmente, extinguir as fronteiras 
nacionais que ainda habitam a maior parte do imaginário das pessoas. A 
criação da moeda única assinala o clímax de um esforço sustentado, 
desde 1957, para criar um mercado realmente único na Europa. Com a 
fixação de todos os preços numa única moeda, eles serão comparáveis 
aos dos países vizinhos. A política monetária, na região do euro, será 
fixada com referência às condições econômicas em toda a área. Ela 
será menos harmonizada a quaisquer condições econômicas 
domésticas dos países. A nação será menos relevante enquanto 
unidade de atividade econômica. Num momento em que a tecnologia e a 
globalização dos mercados estão liberando as empresas de suas raízes 
históricas nacionais, com a introdução da nova moeda, os governos vão 
perder influência e a estrutura nacional de referência (inclusive de 
escala) vai tornar-se ainda menos útil. 

- Entendi. Uma economia européia integrada faz com que fique sempre 
mais fácil para as empresas contornar as jurisdições nacionais 
européias, minando ainda mais os poder dos governos. 

- A identidade nacional vai continuar a ser importante em algumas áreas – 
cultura, direito, educação, infra-estrutura. Em outras áreas da vida 
econômica, outras identidades vão prevalecer. 

- Quais serão as possíveis conseqüências da perda do controle monetário 
por parte dos Estados nacionais? 

- Essa questão envolve um tema em debate desde as primeiras 
formulações teóricas sobre moeda: se o governo, de fato, detém a 
capacidade de controlar a quantidade de moeda em circulação, na sua 
economia. Vamos discutir a operacionalidade da política monetária na 
Nona Lição. Por ora, queremos fazer uma última referência à forma da 
moeda contemporânea, para, posteriormente, entendermos se há 
possibilidade da regulação da sua entrada na economia e se isso é 
relevante. 

Inovações financeiras como “bolsas eletrônicas” inseridas em cartões 
inteligentes [smart cards] ou “dinheiro digital”, usados para fazer pagamentos 
na Internet, podem erodir a renda dos bancos centrais proveniente da emissão 
de cédulas monetárias. Estudos estimam uma perda expressiva da 
“seigniorage” se generalizarem os “chip cards” pré-pagos, isto é, cartões que 
permitem o armazenamento de informações (inclusive recarregamento de 
quantias fixas de dinheiro) e podem ser usados como moeda em uma série de 
lugares. 

 Devemos distinguir entre a senhoriagem e o imposto inflacionário.  
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SENHORIAGEM IMPOSTO INFLACIONÁRIO 

É a receita que o governo recolhe em 
virtude do seu monopólio na emissão 
monetária, ou seja, em função do 
poder de compra da moeda que coloca 
em circulação num determinado 
período. Ela é medida pelo custo que 
teria se o financiamento ocorresse via 
colocação de títulos de dívida pública. 

É a perda de poder aquisitivo sofrida 
pelos que detêm a moeda nacional, 
devido à taxa de inflação. Os agentes, 
para reterem o mesmo estoque real de 
moeda, precisariam, nesse caso, 
sacrificar seus gastos no valor 
equivalente ao do imposto 
inflacionário. 

- De acordo com o que você apresentou-me até agora, verifica-se a 
evolução das formas da moeda no sentido de sua desmaterialização. 

- Podemos resumir, didaticamente, as principais etapas da evolução 
histórica da moeda de acordo com o predomínio de cada uma de suas 
formas. 

1. moeda-mercadoria, escolhida pelo critério de adaptar-se às necessidades 
gerais, o que não depende essencialmente de sua "raridade", como sugere 
a Teoria Quantitativa da Moeda; 

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 garantido pelo aparelho jurídico, com circulação independente 
dos limites do lastro existente; 

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

- Poderiam me esclarecer mais a respeito dessas duas formas de 
moedas? Eu, enquanto banqueiro, posso criar moeda, da mesma forma 
que o banco central a emite? 

- Moeda fiduciária é papel-moeda parcialmente lastreado por reserva em 
ouro. Sua origem remonta à guarda de moeda cunhadas em ouro, 
deixada por seus proprietários junto aos ourives (do latim aurifice, 
'aquele que trabalha em ouro'), os precursores dos bancos. Inicialmente, 
os recibos dos “depósitos” monetários correspondiam exatamente à 
quantidade de ouro deixada nos cofres. Entretanto, verificando que 
esses recibos circulavam como meios de pagamento, deixando, muitas 
vezes, de serem resgatados (reconvertidos em ouro), os ourives e, 
posteriormente, os banqueiros, passaram a emitir, por sua conta, recibos 
de “depósitos” com base naquela mesma reserva de ouro, adiantando 
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“crédito” a quem merecesse “confiança” (fidúcia), ou seja, desse 
reciprocidade. 

- Como era esse acordo de reciprocidade? 

- É algo existente até hoje. Se o cliente bancário é fiel ao banco, deixando 
depósitos e aplicações financeiras com elevados saldos médios, ele 
ganha uma série de vantagens em termos de tarifas de serviços 
prestados pelo banco. O adjetivo fiel deriva do latim fidúcia, isto é, 
confiança (mútua). Para uma relação banqueiro-cliente funcionar bem, 
tem que ser tal como num casamento: a fidelidade é essencial... Se 
todos os clientes, simultaneamente, perderem a confiança e correrem ao 
banco, para retirar seus depósitos, eles o quebram. O banco não terá 
reserva monetária, para atender a todos. Precisará pedir socorro ao 
banco central, um emprestador em última instância. 

- Repito aquela minha pergunta inicial, que me interessa, particularmente: 
eu, como banqueiro, posso criar moeda, para pagar meus gastos? 

- Não. Isoladamente, não cria. O governo, assim como tenta deter o 
monopólio da violência, faz o mesmo em relação à emissão de papel-
moeda. É o único agente que pode pagar seus gastos, emitindo sua 
própria moeda. Pode; porém, não deve abusar desse poder. O porquê 
discutiremos mais adiante. O banqueiro, isolado, não cria moeda, mas o 
sistema bancário – bancos múltiplos e clientes bancários, mesmo sem o 
banco central – sim, é um criador endógeno de moeda.  

A oferta de moeda endógena é aquela criada pelas forças de mercado. 

- Como isso ocorre? Como funciona o sistema bancário? 

- Poderíamos ampliar nossa resposta, inclusive para falar sobre a escolha 
de ativos financeiros, apresentando o sistema financeiro, num outro 
tópico. 

 

3.3.  Como funciona o sistema financeiro? 

- Os aspectos institucionais do sistema de financiamento e/ou de 
endividamento podem ser estudados, sob uma ótica funcionalista, de 
acordo com o papel que exercem os chamados intermediários 
financeirosviii. Concebe-se, esquematicamente, essas instituições 
financeiras como canalizadoras de recursos de unidades de dispêndio 
superavitárias para as unidades de dispêndio deficitárias.  
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As unidades de dispêndio, compradoras finais da produção de bens e 
serviços, podem ser divididas em três grupos: 

1. Com orçamento equilibrado: mantêm as despesas – em consumo, 
investimento e bens e serviços governamentais – balanceadas com sua 
renda. Se elas adiam seu consumo, investem o mesmo montante. Por isso, 
seus saldos financeiros se compensam: as aplicações em ativos financeiros 
têm a mesma dimensão das dívidas (débitos a liquidar); 

2. Com orçamentos superavitários: obtêm renda acima de seus gastos. Elas 
aplicam o excedente superior aos próprios investimentos produtivos. Seus 
ativos financeiros crescem mais do que seus débitos. São ofertantes 
líquidas de recursos emprestáveis; 

3. Com orçamentos deficitários: têm gastos superiores a sua renda. 
Demandam recursos financeiros, emitindo ações, débitos e/ou resgatando 
ativos financeiros. 

Um esquema revela os fluxos de fundos de empréstimos entre as 
unidades de dispêndio (Figura 3.1 – Fluxo Circular – e, em detalhe e com 
formalização, Anexo I a esta Lição). 

MERCADO MONETÁRIO-CREDITÍCIO 

Financiamento indireto Aplicações Recursos Financiamento indireto 

AFf DBdd IF AFsi DBf i 

UDd  DBdd  UDs 

Aplicações Recursos AFsd Aplicações Recursos 

Dd Rd Financiamento direto  Ds Rs 

      

  Compras Vendas   

MERCADO DE BENS 
 
Figura 3.1: Fluxo circular 
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Existem alguns corolários financeiros, ou seja, proposições que 
imediatamente se deduzem da identidade ex-post entre receitas e despesas, 
aplicações financeiras e investimentos produtivos, superávits e déficits, 
consolidados, isto é, para o agregado das unidades de dispêndio. Primeiro, por 
definição, ex-post, os recursos de créditos recebidos são iguais aos recursos 
para empréstimos ofertados. Segundo, o aumento líquido dos débitos 
financeiros das unidades de dispêndio deficitárias é igual ao aumento líquido 
dos ativos financeiros das unidades de dispêndio superavitárias (pressupondo 
intermediários financeiros inteiramente repassadores dos recursos). Segundo 
Gurley & Shaw, “o crescimento da renda e da acumulação de riqueza 
[financeira] são aspectos do crescimento econômico e o corolário, quando os 
orçamentos não estão balanceados, é a acumulação de débitos e de ativos 
financeiros”ix. 

 Os financiamentos podem ser classificados da seguinte forma: 

1. Financiamento interno (ou auto-financiamento): quando os gastos das 
unidades de dispêndio equilibradas ou superavitárias são financiados pela 
própria renda (lucros retidos – não distribuídos aos acionistas – e reservas 
para depreciação no caso de empresas); 

2. Financiamento externo: envolve tomar empréstimos de intermediários 
financeiros e/ou de unidades de dispêndio superavitárias; implica numa 
variação de capitais de terceiros. Subdivide em direto e indireto. 

2.1. financiamento externo direto: ocorre quando uma unidades de dispêndio 
deficitária capta recursos de uma superavitária, emitindo em troca um título 
de dívida direta (p. ex., nota promissória ou duplicata) ou de propriedade 
(p. ex., ações). Estes títulos financeiros são garantidos por patrimônio ou 
bens reais, cuja aquisição foi objeto do crédito. 

2.2. financiamento externo indireto: ocorre quando a operação de crédito é 
intermediada por instituições financeiras. 

 O sistema monetário, especialmente sua componente bancária 
comercial, oferece uma alternativa de obtenção de recursos àquela propiciada 
pela simplicidade do auto-financiamento e do financiamento externo direto. 

- Qual seria então o meu papel de banqueiro, nesse circuito de 
financiamento? 

- De acordo com essa visão funcionalista, os bancos, em geral, 
desempenham três papéis. 
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As três funções dos bancos são: 

1. Emprestar para as unidades de dispêndio deficitárias, recebendo em troca 
títulos de crédito direto, retendo-os, em princípio, em suas carteiras de 
ativos; 

2. Captar reservas emprestáveis (para lastrear os empréstimos concedidos) 
das unidades de dispêndio superavitárias, emitindo certificados de 
depósitos (à vista ou a prazo) em troca; 

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 uma determinada diretriz, por exemplo, alongar o prazo de 
suas aplicações. 

É conveniente, por razão desta última operação, distinguir entre os 
títulos financeiros emitidos pelas unidades de dispêndio – de dívida primária – 
e os títulos emitidos pelas intermediários financeiros – de dívida secundária. 

Os mercados de ativos financeiros, de maneira geral, inclusive os 
mercados de títulos de dívida (de instituições financeiras, de empresas não-
financeiras, dos consumidores, dos governos) e de ações, podem ser divididos 
em dois segmentos: 

1. Mercado primário: sua função é oferecer recursos para as unidades de 
dispêndio que emitem novos títulos financeiros, que podem ser subscritos 
por investidores (ou acionistas), ou colocados em oferta pública. 

2. Mercado secundário: sua função é garantir a liquidez dos títulos 
financeiros adquiridos no mercado primário; não fornece recursos para 
beneficiar qualquer empresa (ou governo) cujos títulos que nele são 
negociados, o que efetivamente só acontece no mercado primário. 

- Ei, você está sugerindo, implicitamente, que um boom na bolsa de 
valores não importa para o financiamento das empresas não-
financeiras? 

- Só indiretamente, se afetar a demanda por emissão primária de ações 
da determinada empresa, cuja ações, no mercado secundário, estão 
com elevadas cotações. De fato, uma nova emissão, geralmente, só 
ocorre em época de boom da bolsa de valores, pois senão, por 
aumentar a oferta de ações da empresa face a uma dada demanda (ou 
em queda), tende a diminuir o preço delas e a infligir uma perda de 
capital aos acionistas correntes. É uma questão de oportunidade, não de 
necessidade. 

- Onde funciona o mercado primário? Não é na bolsa de valores? 

- Tal mercado funciona em todo o sistema financeiro, através 
principalmente das sociedades corretoras e distribuidoras dos 
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conglomerados financeiros. É denominado de mercado de balcão, 
porque os títulos financeiros aí lançados são negociados, diretamente, 
nas agências dessas instituições financeiras. São realizadas 
negociações também em locais onde não há bolsa de valores. Os leilões 
(de lançamentos) primários de títulos de dívida pública, como veremos 
na Nona Lição, são instrumentos fundamentais, para a operacionalidade 
da política monetária. São realizados através do sistema de 
comunicação do banco central com os bancos comerciais. 

- Voltando ao tema “bancos”. Uma coisa que eu sempre quis saber e não 
tinha a quem perguntar: por que se denominam “bancos comerciais”? 

- Porque, nos primórdios do sistema bancário comercial, o “desconto” da 
fatura comercial ou o financiamento do comércio corrente de 
mercadorias era a operação bancária fundamental. Em virtude da 
predominância inicial da teoria jurídica comercial, a Economia tomou 
emprestado essa denominação do Direito. Tanto que, até hoje, apesar 
de não mais existir, operacionalmente, os economistas continuam a falar 
de “política de redesconto”, exercida pelo banco central. O “desconto” é 
a operação bancária de aquisição de títulos de crédito comercial 
(emitidos em vendas a prazo e/ou crédito direto ao consumidor) 
mediante um prêmio ou juro, para adiantar o dinheiro ao vendedor. O 
“redesconto” é quando os bancos utilizam esses títulos comerciais, que 
“descontaram” – transformando um pagamento a prazo em pagamento à 
vista ao comerciante e assumindo a cobrança da dívida –, em garantia 
de tomada da assistência financeira do banco central, nas situações de 
carência de liquidez. 

- Onde está a origem do meu lucro, isto é, do banqueiro? 

- A atividade bancária propicia lucro aos empresários do ramo porque eles 
emprestam a uma taxa de juros maior do que a com que captam. Esta 
diferença entre a receita e a despesa de operações de crédito, ou seja, 
entre os juros que cobram e os juros que pagam, é denominada como 
no inglês: spread bancário. Evidentemente, os bancos têm outras 
despesas, além dessas operacionais: as administrativas, de pessoal, de 
informatização, etc.. Também conseguem outras receitas de serviços, 
com títulos e valores mobiliários, ganhos de capital... Não é mal, o seu 
negócio; não dá para reclamar. 

- Mas porque os clientes propiciam-me tudo isso? 

- Pela confiança ou segurança que você oferece, respaldado pela atuação 
de supervisão, fiscalização e suporte do banco central. Seu papel básico 
é substituir títulos financeiros primários pela circulação de títulos 
secundários, ou seja, dar liquidez aos negócios. “Os títulos emitidos por 
instituições financeiras, por serem de emissão de agentes com maior 
expertise, especialização empresarial e, principalmente, por estarem 
garantidos pelo maior volume de recursos que operam, representam 
títulos de ´melhor qualidade´ vis-a-vis os ativos diretos, no que tange a 
seus atributos de risco, lucratividade, liquidez e divisibilidade”x. 
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- Apenas os bancos são intermediários financeiros? 

- Além dos bancos comerciais, ainda se incluem nessa categoria uma 
diversidade de instituições financeiras. 

Cada tipo de instituição financeira se diferencia das demais por: 

1. A natureza das atividades que exerce. 

2. O tipo de ativo com que mais freqüentemente negocia. 

3. O próprio mercado em que basicamente opera. 

Quanto aos mercados financeiros, a diferenciação convencional é em 
termos do prazo dos títulos de transferência de recursos de detentores para 
tomadores. 

MERCADO MONETÁRIO MERCADO DE CAPITAIS 

Contempla negócios com ativos 
financeiros de curto prazo, inclusive 
moeda e títulos de dívida (privada e 
pública) resgatáveis antes do prazo 
vencido. 

Segmento do sistema financeiro que 
inclui todos os mercados organizados 
e instituições financeiras lidando com 
instrumentos de crédito de médio e 
longo prazo (acima de 180 dias). 

 À medida que o mercado financeiro se diversifica, as próprias 
instituições financeiras engajam-se em transações entre si, emitindo títulos 
financeiros indiretos, com lastro em ativos indiretos. Surge a possibilidade que 
este circuito financeiro ganhe relativa autonomia sobre os ativos primários que 
o lastreiam. Os economistas marxistas denominam o fenômeno de 
descolamento das duas esferas de valorização do capital – a produtiva 
(geradora de mais-valia) e a financeira. Esta é considerada uma atividade 
improdutiva na medida que só se responsabiliza pela transferência da posse 
e/ou propriedade do capital, não adicionando nenhum valor. 

 

CONCEITOS DE LIQUIDEZ 

Liquidez Monetária Liquidez Financeira 

- Lastreada em dívida direta que 
tem como limite uma garantia 
real (produção, bem de 
consumo ou patrimônio) 

- derivada de dívida – pública ou 
interfinanceira –  indireta, cujo 
único limite é a confiança e/ou 
credibilidade. 

Liquidez Efetiva ou Real Liquidez Potencial 

- criada a partir da validação 
monetária de um ato de 
compra-e-venda. 

- importa nas decisões, mas não 
as determina. 
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 Essa posição marxista, sugerida por Hilferding (1877-1941) e Conceição 
Tavaresxi, é, nitidamente, distinta da funcionalista, adotada por Gurley & Shaw 
(embora o primeiro – John Gurley – tenha se tornado, nos anos 60, maoista...). 
Estes autores, como vimos, argumentam que, essencialmente, o papel das 
instituições financeiras é canalizar fundos de unidades de dispêndio 
superavitárias para as deficitárias. Sendo assim, elas não criam, de maneira 
endógena, recursos. Tampouco podem “descolar” a circulação em duas 
órbitas: a do mercado monetário-creditício e a do mercado de bens e serviços. 

 O mercado de capitais tem as seguintes funções: 

1. conciliação de demandas conflitantes por grau de liquidez entre os 
investidores financeiros e os investidores produtivos, através da 
compatibilização dos prazos das operações; 

2. concentração e centralização do capital necessário para investimentos de 
grande porte; 

3. cobertura de riscos de não se conseguir o reembolso dos recursos 
ofertados (risco de inadimplência), de não se obter retorno real dos recursos 
aplicados (risco de poder aquisitivo), e de não se conseguir liquidar o 
investimento a curto prazo ao preço esperado (risco de mercado); 

4. agilização do processo de transferência de recursos, através da criação de 
ativos padronizados; 

5. diminuição dos custos de obtenção de informações. 

Quanto à estrutura do setor financeiro, uma divisão tradicional que se 
fazia e, cada vez mais, é ignorada refere-se aos dois sub-setores: o setor 
monetário e o setor não monetário. A diferença entre ambos é a de que, 
fundamentalmente, o passivo do setor monetário integra os meios de 
pagamento (depósitos à vista e papel-moeda em poder do público), enquanto o 
passivo do setor não-monetário – composto de depósitos a prazo, depósitos de 
poupança, letras de câmbio, etc. –  não é considerado meio de pagamento. 

 No Quadro 3.2, apresenta-se um balanço consolidado dos bancos 
múltiplos. O plano de contas está estilizado. Não obstante, dá para verificar que 
esses bancos contemporâneos possuem as carteiras de bancos comerciais, 
bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento 
(financeiras) e sociedades de crédito imobiliário. Corretoras de valores, 
distribuidora de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento 
mercantil  (leasing) também fazem parte dos conglomerados financeiros. No 
caso do sistema financeiro brasileiro, ainda há os bancos oficiais, tais como o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, além dos bancos 
regionais (p. ex., BASA, BNB) e os estaduais restantes. 
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QUADRO 3.2 

BALANÇO CONSOLIDADO DOS BANCOS MÚLTIPLOS 

ATIVO PASSIVO 

1. ENCAIXE 

1.1. Em moeda corrente 

1.2. Depósitos no banco central 

1.2.1. Voluntários 

1.2.2. Compulsórios 

2. CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS 

4. DEMAIS CONTAS (saldo líquido) 

1.  RECURSOS MONETÁRIOS 

1.1. Depósitos à vista 

2. RECURSOS NÃO MONETÁRIOS 

2.1. Depósitos a prazo 

2.2. Depósitos de poupança 

2.3. Letras de câmbio 

2.4. Outras captações  

2.5. Débito junto ao BACEN 

2.6. Outros repasses de instituições 
financeiras oficiais 

2.7. Responsabilidade por 
arrecadações fiscais 

2.8. Contas Cambiais (saldo líquido) 

2.9. Recursos Próprios  
(patrimônio líquido =  
capital social + reservas) 

- É interessante comparar esse plano de contas dos bancos com o 
apresentado, anteriormente, das empresas não-financeiras. Dá para 
notar um inter-relacionamento contábil entre eles: p. ex., os depósitos 
bancários são ativos das empresas e passivos dos bancos, por sua vez, 
os empréstimos estão entre os ativos bancários e os passivos 
empresariais. Estou correto? 

- Pelo visto, você conhece o método de contabilidade chamado de 
“partidas dobradas” em que os registros são colocados, 
simultaneamente, no ativo de um e no passivo de outro. Em Economia, 
esse inter-relacionamento revela a interação contratual existente entre 
os agentes econômicos. As atividades produtivas e financeiras são inter-
dependentes. Por isso, o “descolamento” é visto como sintoma de crise. 
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- Antes de conversarmos sobre crise, gostaria de saber o que significa 
aquela conta “depósitos compulsórios no banco central”. Aliás, o que é 
um banco central? 

- Um banco central é uma instituição governamental que se define por 
suas funções. 

As funções de um banco central  sãoxii: 

1. banco do governo: agente de financiamento do governo, o que põe um 
limite para a taxa de juros;  

2. banco dos bancos: emprestador em última instância, o que é um fator 
expansionista do estoque nominal de moeda;  

3. banco fiscalizador: supervisor do cumprimento da regulamentação do 
sistema financeiro nacional, visando a estabilidade sistêmica; 

4. banco de câmbio: protetor dos valores de troca entre a moeda nacional e a 
moeda estrangeira, estabilizando (ou não) a taxa de câmbio; 

5. banco controlador da oferta de moeda interna e dos termos de 
financiamento: busca cumprir a meta da programação monetária. 

Para termos todos os elementos necessários ao entendimento do que 
significa aquela conta “depósitos compulsórios no banco central”, achamos 
interessante apresentar um último vértice do sistema financeiro: o plano de 
contas (também estilizado) do banco central (veja o Quadro 3.3). 

QUADRO 3.3 

ORÇAMENTO MONETÁRIO DA AUTORIDADE MONETÁRIA 

Aplicações Recursos 

1. OPERAÇÕES COM O SETOR 
EXTERNO 

1.1. Contas Cambiais   
1.2. Encargos    

2. SUPRIMENTOS AO BANCO DO 
BRASIL   
2.1. Crédito rural ou financiamento de 
estoques reguladores  
2.2. Adiantamentos para empresas 
estatais   

3. OPERAÇÕES COM BANCOS  
3.1. Empréstimos de liquidez = 
assistência financeira de liquidez 

4. RECURSOS NÃO MONETÁRIOS 
4.1. Operações com o Tesouro 
Nacional 
4.1.1. Resultados 
4.1.2. Transferências 
4.2. Operações com títulos de dívida 
pública 

5. RECURSOS MONETÁRIOS =  
BASE MONETÁRIA 

5.1. Papel Moeda em Circulação 
5.2. Reservas bancárias 
5.2.1. Voluntárias 
5.2.2. Compulsórias 
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 Como veremos, cada uma dessas quatro contas principais – operações 
com câmbio, bancos (Banco do Brasil e outros), Tesouro Nacional e base 
monetária – refere-se a um instrumento de política monetária. A conversão 
cambial é uma “porta” de entrada e saída de moeda nacional em circulação.  
Agora, já dispomos de todas as contas essenciais para responder, 
completamente, àquela sua insistente pergunta sobre “como criar moeda”. 

 

3.4. Como criar (e multiplicar) moeda? 

- Para o banco central criar moeda, basta ele comprar títulos de dívida 
pública. Ao comprar esses títulos financeiros, seja diretamente do 
Tesouro Nacional, seja no mercado secundário (títulos de dívida pública 
não vencidos em poder dos bancos), o banco central coloca papel-
moeda em circulação. Por outro, se ele quiser contrair a oferta de 
moeda, simplesmente usa o mecanismo inverso: vende no mercado 
aberto (open market) os títulos de dívida pública que possui em sua 
carteira. Ele os tinha adquirido antes do Tesouro Nacional. Quando os 
bancos compram esses títulos financeiros, pagam por eles com haveres 
monetários – os chamados meios de pagamento – que, então, são 
retirados de circulação. 

- O banco central pode alterar o suprimento de moeda de outra maneira? 

- Pode fazer isso através de uma ação discricionária – exercendo à 
discrição –, ou seja, com uma variação discreta em algumas de suas 
regras. Por exemplo, exigindo que os bancos, aos quais concede 
autorização para funcionar, tenham um determinado percentual de seus 
depósitos à vista depositado em espécie (papel-moeda) sob sua própria 
guarda. Essas reservas compulsórias retiram moeda de circulação. O 
banco central pode alterar de maneira arbitrária o nível da exigência. 

Finalmente, o banco central pode afetar, indiretamente, a oferta de 
moeda  por meio da taxa de juros que determina diretamente. Ele controla a 
chamada taxa de redesconto – a taxa de juros cobrada aos bancos pela 
assistência financeira de liquidez – pela qual os bancos tomam emprestado 
recursos, no próprio banco central, em situação de  falta de reserva bancária. 
Através da manipulação da sua taxa básica de referência (taxa do open 
market), ele também atinge, indiretamente, a taxa interbancária. Esta é a taxa 
de juros pela qual os bancos trocam empréstimos uns com os outros. 

- Como eu, um banqueiro, posso reagir contra os instrumentos de controle 
dessa autoridade monetária? 

- Em conluio com seus clientes, se for de interesse mútuo burlar as regras 
estabelecidas por essa autoridade. Isso não necessita ser feito de 
maneira ilegal. Basta criar inovações financeiras. 



 23 

A inovação financeira designa um dos três seguintes fenômenos: 

1. aparecimento de um novo produto financeiro, portanto, não regulamentado, 
provocando uma extensão do menu de ativos financeiros. 

2. O desenvolvimento de um novo mercado de capitais ou de um novo 
compartimento de um mercado já existente. 

3. A introdução de novas tecnologias de pagamento, ou seja, a progressiva 
“eletronização” dos fluxos monetários, permitindo inclusive a superação de 
fronteiras nacionais. 

A inovação financeira é uma resposta utilizada pelos bancos, para 
ultrapassar as restrições impostas pela autoridade monetária. Permitindo aos 
bancos a administração de seus passivos – captação através de títulos 
financeiros sobre os quais não se exige reserva bancária –, elas perturbam, 
seriamente, a política monetária. Através das inovações financeiras, eles criam 
“quase-moeda” – cuja conversão de aplicação recebedora de juros para 
depósitos transferíveis por cheques é, praticamente, automática. Com as 
quase-moedas, só mesmo por tradição se insiste na delimitação dos agregados 
monetários a serem controlados: M1 versus M2, M3 ou M4. 

M1 = meios de pagamento = papel-moeda em poder do público + depósitos à 
vista 

M2 = M1 + títulos de dívida pública em poder do mercado (inclusive em 
carteiras de fundos mútuos de investimento) 

M3 = M2 + depósitos de poupança 

M4 = M3 + títulos de dívida privada (depósitos a prazo + letras de câmbio) 

 Bem, a maneira mais tradicional que os bancos – em conjunto – têm de 
criar moeda é através do multiplicador monetário. Por exemplo, quando um 
banco faz um empréstimo, 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. 

 Quando ele (Banco A) faz isso, os $100 originais permanecem na sua 
contabilidade, embora $ 75 vá para um comerciante que recebeu o pagamento 
devido pelo segundo cliente. Este comerciante deposita os $ 75 no Banco B. 

 Este Banco B passa a ter maior capacidade de atender demanda por 
empréstimos. 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. 
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 Depois de apenas três transações de empréstimos, os $ 100 originais 
cresceram para $ 193,75 no balanço consolidado dos três bancos. O efeito 
cumulativo desses três primeiros retornos multiplicadores permitiu um 
crescimento de 93,75% nos total de depósitos à vista registrados, quase o 
dobrando. 

 O efeito multiplicador total (multiplicador potencial), se operações 
semelhantes se sucedessem (sem nenhum vazamento do sistema bancário 
sob forma de retirada em papel-moeda), resultaria num 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 multiplicador e r a taxa exigida de encaixes e recolhimentos. No 
exemplo, o multiplicador potencial seria: k = 1 / 0,25 = 4. 

- Quer dizer que o multiplicador monetário poderia chegar ao infinito, se a 
exigência de depósitos compulsórios fosse zero? 

- A fórmula expressa essa aritmética. É uma prova lógica da necessidade 
desse instrumento de política monetária. A exigência de reserva 
bancária diminui, mas não elimina a multiplicação monetária 
(multiplicador efetivo). Por outro lado, sua ausência, como acontece 
em relação ao dinheiro megabyte, que é criado internacionalmente, leva 
à existência de um suprimento monetário autônomo, completamente fora 
de controle de qualquer autoridade monetária.  

“Não há mais como medir a quantidade de dinheiro existente no mundo. 
Nem há como defini-lo”xiii. 

- Qual é a conclusão tirada desse fenômeno monetário do qual eu nem 
imaginava a existência? 

- Antes de tudo, empréstimos criam depósitos, ao contrário do que o 
senso comum imagina: “bancos emprestam depósitos”. Na verdade, o 
sistema bancário que multiplica a quantidade de moeda à medida que 
empresta. Isto é possível porque o sistema bancário funciona como um 
todo e porque os depositantes retiram pouco papel-moeda do total de 
depósitos à vista. Para os bancos, qualquer disponibilidade em seu 
passivo, não utilizada em novos empréstimos ou aplicações financeiras, 
implica custos de oportunidade – os custos não devem ser considerados 
como absolutos, mais sim considerando-se uma melhor oportunidade de 
benefícios não aproveitada. 

Outra importante conclusão é que 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”. Repentinamente, ela deixaria de existir como 
ativos, na contabilidade bancária. Toda a economia se paralisaria com a 
escassez de liquidez. A moeda, portanto, é criada e destruída em função, 
respectivamente, do endividamento e do pagamento de dívidas. 
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 Podemos, em seguida, responder àquelas suas perguntas iniciais: “por 
que o governo, que é ´o dono da Casa da Moeda´, não pode, simplesmente, 
emitir moeda, para pagar seus gastos? É porque ocorrendo excesso de oferta 
de moeda, ela se desvaloriza e provoca inflação?”. 

 

3.5. Por que há inflação? 

- Em primeiro lugar, o que se deve entender por inflação é objeto de 
controvérsia entre os economistas. Alguns acham que é, simplesmente, 
um sinônimo (equivalente) para o aumento geral dos preços. Outros são 
de opinião que é uma causa (explicação) de um contínuo aumento de 
preços. Nesta abordagem, exige-se qualificar a inflação (o que a 
provocou) e especificar o tipo de inflação. 

- Mas a inflação não é sempre e em todos os lugares um fenômeno 
monetário? 

- Esta é a opinião de Milton Friedman, o que justifica o epíteto 
“monetarista”, palavra que sempre o qualifica. Vimos, na Lição anterior, 
que algumas correntes de pensamento econômico desconfiam de 
explicações generalizantes, não datadas e localizadas. Por exemplo, 
acabamos de mostrar que “não há mais como medir a quantidade de 
dinheiro (megabyte) existente no mundo”. No entanto, os anos 90 têm 
sido pródigos em baixas taxa de inflação, em quase todo o mundo. 

- Qual é a explicação que os economistas dão para isso? 

- Outra controvérsia... Para os defensores do “crescimentismo”, o papel 
de contenção dos preços é desempenhado pela competição globalizada 
e pela reorganização das empresas e não pelo custo do dinheiro. Para 
os que sofrem de “paranóia anti-inflacionária”, os bancos centrais devem 
ter como único alvo manter os preços estáveis, pois é a condição-chave 
para se sustentar os mais altos níveis possíveis de emprego e 
competitividade global.  

Segundo a tese “crescimentista”, na atual globalização competitiva, as 
empresas precisam gerar lucro mediante o aumento da eficiência, e não dos 
preços. Esta tese sofre reparos. Alguns analistas acham que a retórica da 
produtividade das empresas ultrapassou a própria realização. Além disso, a 
competição global não restringe os preços da forma imaginada, pois o nível de 
abertura ao exterior não é tão significativo como essa tese sugere. Também 
não há elasticidade de todos preços à variação cambial. Na realidade, caso a 
política monetária seja expansiva (com baixa taxa de juros), estimulante do 
crescimento econômico e do nível de emprego, pode ocorrer uma depreciação 
cambial, numa economia globalizada, sem que ocorra nenhuma reação 
automática em matéria de inflação. 
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- Mas... vamos com calma, antes de chegarmos ao debate atual. Deu 
para perceber que a chamada “lei da oferta e da demanda” continua por 
trás de quase todas as explicações da inflação, não? 

- De fato, a identificação das origens fundamentais da pressão 
inflacionária, geralmente, é pesquisada nas circunstâncias da demanda 
de bens (e, como veremos, nos mercados de ativos) e/ou na oferta. 
Dizemos “e/ou” porque a explicação pode envolver alguma combinação 
dos dois, isto é, uma inflação “mista”. 

- Qual é a razão para isso? 

- A explicação mais generalizada para a inflação – “moeda em demasia 
em relação à pouca oferta de bens” – sugere, implicitamente, uma 
condição de excesso generalizado de demanda. Perceba, no entanto, 
que essa “moeda em demasia” não é, necessariamente, gasta, na 
aquisição de bens e serviços. Pode ser, simplesmente, retida – se os 
agentes têm preferência pela liquidez – ou aplicada, na aquisição de 
ativos financeiros. 

- É, mas aí os bancos captam essa moeda e, automaticamente, a 
repassam adiante... 

- Não há esse automatismo, porque os bancos só emprestarão se houver 
demanda por crédito. Isto ocorrerá se houver a intenção de expandir a 
produção ou a capacidade produtiva, o que, por sua vez, expandirá a 
oferta de bens! Caso não haja demanda creditícia dos empreendedores, 
a moeda pode ficar em reservas voluntárias, no banco central, ou 
aplicada em títulos financeiros, inclusive internacionais, divisas 
estrangeiras, ações, etc.. Em ambos casos, seria uma troca de haveres 
monetários por não monetários, isto é, o desaparecimento da “moeda 
em demasia”. 

- No entanto, aquela visão “monetarista” ainda tem muita força junto à 
opinião pública ou mesmo junto à opinião especializada dos 
economistas. Por que? 

- Talvez porque ela é intuitiva, senso comum desde o século XVI. Parte da 
definição mais usada de inflação: um aumento do nível de preços, ou 
seja, uma depreciação do valor da moeda. Isto é verdade, mas 
apresenta um problema: qual é o sentido da causalidade? O aumento do 
nível de preços provoca a depreciação do valor da moeda, ou vice-
versa? Qual é a causa e qual é o efeito? O postulado da causalidade 
moeda-preços é um dos pilares da Teoria Quantitativa da Moeda. Pelo 
contrário, o postulado de que a posse de moeda não implica, 
automaticamente, validação das decisões de aumento de preços, 
tomadas alhures, é um dos suportes da Teoria Alternativa da Moedaxiv. 
Por exemplo, essas decisões de preços podem ser provocadas por 
choques de custos, inércia ou expectativa inflacionária, nada referente à 
“moeda em demasia”. Segundo essa teoria alternativa, é o nível de 
preços que determina o poder aquisitivo da moeda. 
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- Vocês, economistas, desenvolvem um argumento tão preciso, tão claro 
e tão convincente como o anterior, mas que conduzem à conclusão 
oposta! Com qual eu fico? 

- Calma, você terá o seu momento de decisão. E saberá tomar uma 
decisão bem informada. No entanto, tome cuidado: não fique mais 
preocupado com a polêmica do que com o problema a ser resolvido. 
Muitas vezes, os economistas ficam tão obcecados com o debate que se 
envolvem em falsas polêmicas. 

- Você poderia me dar um exemplo? 

- O debate ideológico sobre quem deverá recair a “culpa” pela inflação. Na  
inflação motivada por excesso de demanda agregada acusa-se o 
Tesouro Nacional por ter gasto além do arrecadado e o banco central 
por manter a taxa de juros baixa e tolerar reservas livres para 
empréstimos bancários. Na inflação alimentada pela expansão de custos 
a “culpa” é colocada nos sindicatos por exigirem aumento excessivo de 
salários e nos empregadores por concedê-los. A inflação de oligopólio – 
os oligopólios elevando “preços administrados” mesmo em 
circunstâncias de queda da demanda – é o  único diagnóstico aceitável 
por sindicalistas, pois, de acordo com ele, nem são culpados nem se 
adota política econômica recessiva. 

 

INFLAÇÃO DE DEMANDA INFLAÇÃO DE CUSTOS 

Diz respeito ao excesso de demanda 
agregada em relação à oferta 
agregada disponível de bens e 
serviços. 

Associada ao lado da oferta, quando 
os custos se elevam e são repassados 
aos preços dos produtos, mesmo em 
situação de demanda estável. 

 Pode-se argumentar, por um lado, que “a expansão do custo não é 
causa de inflação”. Isto porque sem um aumento do poder aquisitivo e da 
demanda, o aumento do custo levaria ao desemprego e à recessão, e não à 
inflação. Em outras palavras, sem a oferta de moeda sancionar, não há 
aumento contínuo de preços, devido ao risco de perda de mercado. Os 
defensores dessa hipótese sempre colocam a “culpa” da inflação na falta do 
“freio” monetário. 

Por outro lado, “o excesso de demanda global não é causa da inflação”, 
segundo o argumento de que preços e salários não aumentam por pressão do 
mercado, mas são “aumentados” por decisões administrativas formais e 
explícitas. Aponta-se, então, as “falhas do mercado,” devido às instituições – 
sindicatos e oligopólios –  que obstaculizam “o livre jogo das forças de oferta e 
demanda”. 

- Novamente, qual posição é a correta? 
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- Nesse caso, procederíamos igual àquele deputado que viu dois colegas 
xingando um ao outro de todos os defeitos possíveis e tentou apartar a 
briga dizendo: – “Ambos têm razão”... Não há nenhum sistema 
econômico em funcionamento em que todos os preços e salários sejam 
administrados somente na base do cálculo de custo e mantidos nos 
níveis determinados, mesmo em face do excesso de demanda. Quando 
ocorrem pedidos de produtos não atendidos, vagas de emprego não 
ocupadas por carência de trabalhadores disponíveis, laços contratuais 
são rompidos e surge o “leilão”: “quem dá mais”? O  inverso também 
acontece: mesmo em recessão, as empresas oligopolistas – situação de 
mercado na qual, num limitado número de produtores, cada um é 
bastante forte para influenciar o mercado –, geralmente, repassam os 
aumentos de custos fixos unitários aos seus preços, para não terem sua 
margem de lucro esmagada. 

- Nesse caso não seria apenas  variações de preços relativos, mas não no 
nível geral de preços? 

- Esta é uma distinção importante. Um dos autores que, destacadamente, 
a fez foi Knut Wicksell (1851-1926)xv. De acordo com sua visão, 
alterações de preços relativos, p. ex., realizadas por oligopólios, não 
necessariamente implicam variações do nível geral de preços.  

Para ele, o que é válido para cada produto tomado separadamente – 
uma perturbação do equilíbrio entre a oferta e a procura de determinada 
mercadoria provocar alta ou baixa no seu preço – tem de valer, da mesma 
forma, para todos produtos tomados em conjunto. Só se pode conceber uma 
alta geral dos preços supondo que toda procura (a demanda agregada sob 
forma monetária), por uma ou outra razão, está a caminho de ser maior do que 
a oferta agregada de bens e serviços. 

 Foi Wicksell um dos primeiros autores a estabelecer uma ligação entre 
setor real e setor financeiro. 

  Wicksell mostra que é possível o equilíbrio simultâneo entre dois 
mercados distintos:  

 no mercado de bens, quando a oferta de bens de investimento iguala à 
demanda monetária por tais bens; 

 no mercado monetário-creditício, quando a oferta de crédito se iguala à 
demanda monetária.  

O propósito de Wicksell é analisar as condições da igualdade da 
demanda monetária total com a oferta de todos os bens. A contrapartida deste 
objetivo é estudar as implicações do não preenchimento destas condições, isto 
é, as conseqüências do desequilíbrio monetário. 
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 Em equilíbrio monetário, a poupança (aplicações financeiras) iguala-se 
ao investimento, o que requer que as instituições financeiras apenas façam a 
intermediação entre poupança e investimento. Neste caso raro, não há: 

1. endogeneidade da oferta monetária;  

2. excesso de demanda de bens finais;  

3. processo  inflacionário cumulativo. 

Wicksell considerou a natureza desse equilíbrio monetário - indiferente - 
como fundamentalmente distinto do equilíbrio dos preços relativos, cuja 
tendência ao equilíbrio estável é inerente. Uma vez perturbado, o equilíbrio 
monetário pode ser restaurado, entretanto, por meio de uma taxa de equilíbrio 
especial, a chamada taxa de juros normal sobre empréstimos. 

O valor dessa taxa de juros que iguala poupança e investimento ao nível 
de pleno emprego é igual ao da taxa de juros natural. A análise de Wicksell se 
desenvolve em termos de dois conceitos para a taxa de juros: a taxa de 
mercado (rm) e a taxa natural (rn). Trata-se de dois valores para a mesma 
variável juros: a taxa de mercado refere-se à taxa observada de juros, no 
mercado de crédito (dependente da interação entre ofertantes, inclusive 
bancos, e demandantes de moeda creditícia), enquanto a taxa natural, 
derivada da interação entre poupadores e investidores (exclusive bancos), é 
uma taxa hipotética que corresponde àquela que equilibraria o sistema. O 
equilíbrio monetário ocorre, necessariamente, quando há a igualdade das 
duas taxas. Esta seria a taxa de juros normal. 

- A dedução lógica desse argumento “wickselliano” é que não existe 
inflação de oligopólio? 

- Sim, isto está de acordo com a tradição quantitativista. Genericamente 
falando, todos os modelos que adotam a Teoria Quantitativa da Moeda 
“postulam a idéia de que os movimentos dos preços relativos são 
conseqüências do processo inflacionário, que por seu turno é um 
fenômeno agregado, explicado por fatores monetários. Neste sentido, 
ainda que admitam mudanças nos preços relativos como decorrência do 
processo inflacionário, assumem que os movimentos dos preços devem 
ser temporários e não no sentido de mudar, permanentemente, a 
estrutura dos preços relativos da economia”xvi. 

Os economistas, na tradição estruturalista-keynesiana, argumentam que, 
numa economia de oligopólios (e sindicatos), um ajuste nos preços relativos 
gera aumentos nos preços absolutos, ou melhor, no nível geral de preços. Para 
que isso ocorra, é crucial que existam resistências dos outros agentes 
econômicos contra os ajustes nos preços relativos, por exemplo, não aceitando 
rebaixamento absoluto de suas rendas. Em outras palavras, as pressões 
inflacionárias são relacionadas com o conflito distributivo.  
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A inércia inflacionária depende da capacidade que os vários agentes 
econômicos têm em reajustar, continuamente, os seus ganhos, tentando 
recuperar seus picos prévios de renda real, ou seja, o máximo que já ganharam 
antes. A compatibilidade distributiva sinaliza que os choques provocados por 
variações de preços relativos foram absorvidos. 

Numa economia caracterizada por preços oligopolistas, os ajustes de 
preços relativos ocorrem através de acréscimos diferenciados dos preços 
relativos, e não através de elevações de uns e quedas de outros. Esta 
dispersão de preços relativos provoca pressão inflacionária, ou seja, de alta no 
nível geral de preços. 

- Qual é a idéia básica por trás do cálculo de um índice geral de preços? 

- Considera-se um painel “fixo” de produtos e informantes de seus preços, 
entre dois períodos sucessivos – o período-base e o período de 
referência. O procedimento de cálculo é utilizar-se os “relativos de 
médias”, isto é, divide-se o preço médio no período de referência pelo 
preço médio no período-base. Para os diversos níveis de agregação dos 
subsistemas de cálculo (nível de produtos, de subitens, de itens, de 
regiões metropolitanas, de nação), calcula-se a média ponderada, 
adotando como fatores de ponderação as participações relativas 
definidas a partir de uma Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Os 
pesos da estrutura de ponderações devem ser ajustados, 
periodicamente. Logo, se há contínua dispersão das variações nos 
preços relativos, uns preços se elevando mais rapidamente do que 
outros, o preço médio no período de referência aumentará, 
continuamente, em relação ao preço médio no período-base. O índice 
geral de preços registrará, então, uma taxa de inflação. 

Numa economia competitiva, os movimentos observados nos preços 
relativos refletem: 

1. As diferenças na velocidade de ajuste de cada preço. 

2. Os ganhos relativos de produtividade – o quociente da produção pelo tempo 
de trabalho em que foi obtida ou pelo número de trabalhadores que foi 
empregado – dos setores produtivos. 

3. As mudanças nos padrões de consumo, que são relativamente estáveis no 
curto prazo. 

“Em termos da tese monetarista, o conceito relevante de dispersão dos 
preços relativos refere-se apenas à parte relativa a questões da 
velocidade de ajuste. Eles [os monetaristas] admitem a existência de 
diferenciais de ganhos de produtividade, mas os consideram fenômenos 
reais e, nesse sentido, independentes do problema inflacionário”xvii . 
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 Na realidade, há diferenças sistemáticas entre setores competitivos e 
oligopolistas, no que respeita às flutuações de preços relativos. A capacidade 
de uma empresa em fixar o seu preço, independentemente das flutuações da 
demanda agregada, depende de seu poder de mercado. Empresas em setores 
com baixo grau de concentração (“competitivos”) têm menor capacidade 
financeira para, principalmente em recessões, fixar ou mesmo elevar os 
preços, protegendo seus lucros. Esta constatação empírica é relevante no 
sentido de mostrar que a dispersão dos preços relativos não é independente da 
evolução do nível geral de preços. 

- Quais são, em última análise, as causas dos aumentos de preços, no 
Brasil? 

- Há várias correntes explicativas. O pensamento econômico brasileiro a 
respeito do fenômeno inflacionário é bastante original. Se você quiser se 
aprofundar sobre o assunto, pode começar lendo uma resenhaxviii . Aqui, 
vamos somente apresentar uma síntese da posição da corrente principal 
[mainstream].  

Sua característica é pragmatismo, isto é, seguir a doutrina segundo a 
qual o conhecimento é um instrumento a serviço da ação, tendo o pensamento 
caráter puramente finalístico: a verdade de uma proposição consiste no fato de 
que ela seja útil, tenha alguma espécie de êxito ou de satisfação.  

A corrente principal do pensamento econômico adota também o 
ecletismo, ou seja, o método que consiste em reunir teses de sistemas 
diversos, ora simplesmente as justapondo, ora chegando a uni-las em uma 
unidade superior, nova e criadora. Esta posição intelectual caracteriza-se pela 
escolha, entre diversas formas de conduta ou opinião, das que parecem 
melhores, sem observância duma linha rígida de pensamento. 

Seriam quatro as variáveis explicativas da inflação brasileiraxix: 

1. Os déficits do setor público e sua forma de financiamento: D. 

2. As pressões de custo derivadas dos reajustamentos salariais: ΔW. 

3. Os aumentos de custo provocados pelas desvalorizações cambiais: ΔCa. 

4. As pressões derivadas do setor privado da economia: Sp. 

Como mostra, esquematicamente, a Figura 3.2, o déficit governamental 
(D) é parcialmente coberto por emissões (E) que, através do multiplicador dos 
meios de pagamentos (k), elevam a oferta de moeda de ΔM (papel-moeda e 
moeda escritural). Estes novos meios de pagamento tornam-se moeda ativa, 
alterando a velocidade-renda (v), e exercem pressão sobre os preços  Δp. 

Os aumentos de preços, por sua vez, criam pressões sobre o setor 
privado da economia (Sp), o qual procura não apenas obter novos meios de 
pagamento, com seus bancos recorrendo ao redesconto (E), mas também 
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ativar o uso dos meios de pagamento de que já dispõe, através da alteração da 
velocidade-renda da moeda (v). 

A elevação dos preços, depois de determinado tempo (t + Φ), provoca 
reajustamentos salariais (ΔW), os quais, por sua vez, pressionam novos 
aumentos de preços (Δp). Da mesma forma, o custo das importações (ΔCa) 
exerce pressões sobre os preços (Δp), após um certo período (t + δ), 
elevando-se também em resposta aos aumentos de preços provocados por ele 
próprio, após certo tempo (t + θ). 

“Temos, assim, um sistema de aumentos de preços que se auto-
alimenta e que pode ser financiado quer por novas emissões, quer por 
uma ativação do uso da moeda. assim, por exemplo, o déficit 
governamental leva a um aumento de preços, que conduz a um 
reajustamento cambial, que por sua vez provoca novo aumento de 
preços, que por fim força um reajustamento salarial e novos aumentos 
de preços. E assim por diante”xx. 

    ΔW   

  (t + θ)  (t + Φ)   

ΔCa     Δp   

  (t + δ)  (v)   

    ΔM   

    k  Sp 

    E   

    (t + β)   

    D   

Figura 3.2: O círculo vicioso do processo inflacionário. 



 33 

- Por esse esquema, parece que a causa primária do processo 
inflacionário é somente o déficit público. 

- De fato, essa visão é imediatista, observa os fatores diretamente 
causais, isto é, as manifestações de ordem monetário-financeira. Mas 
não analisa os problemas estruturais da economia: a incapacidade de 
determinados setores produtivos de atender às mudanças da demanda. 
Quem fazia isso era a abordagem estruturalista da CEPAL – Comissão 
Economia para a América Latina. A explicação monetarista para a 
inflação sempre foi monística: a única causa primária é o problema 
derivado de um déficit público mal financiado. Os mecanismos de 
propagação são elos “passivos” de repasses de preços, nessa cadeia. 

- É por essa razão que o governo, que é “o dono da Casa da Moeda”, não 
pode, simplesmente, emitir moeda, para pagar seus gastos? 

- Sim. Esse argumento monetarista pode ser colocado, novamente, em 
termos de oferta e demanda agregada. Se o aumento de gastos 
governamentais ocorrer sem o governo aumentar impostos e/ou 
endividar-se junto ao público não-bancário, financiando o déficit daí 
resultante com um aumento mais rápido da quantidade de moeda do 
que da produção, ele será inflacionário. Isto porque, não ocorrendo um 
efeito esvaziamento [crowding out] dos gastos privados, através da 
queda da renda disponível (devido ao aumento da carga tributária) e/ou 
da disponibilidade de empréstimos, a eles se sobreporão os gastos 
públicos. Assim, será elevada a demanda agregada, o que, sem haver 
um correspondente aumento na oferta agregada, provocará aumento no 
nível geral de preços. 

Acontece que, muitas vezes, as taxas de inflação são crescentes mesmo 
em períodos de estagnação econômica, com redução do ritmo de crescimento 
da demanda agregada. Para tentar manter o argumento da associação de 
déficit público e inflação, a tradição quantitativista usou dois expedientes. Os 
economistas monetaristas disseram que há defasagem entre a causa – gastos 
públicos excessivos e pressão da demanda agregada – e a conseqüência – 
inflação. Os novos-clássicos, adeptos das expectativas racionais, chegam a 
sugerir que as conseqüências antecipam as causas! Assim, seria a expectativa 
de que o governo não terá condições fiscais de resgatar, no futuro, o estoque 
de títulos de dívida pública, a não ser que faça emissão monetária, que levaria 
à antecipação da inflação para o presente. 

- Bem, para mim, por ora, chega de explicações sobre inflação. Já estou 
satisfeito. Elas proporcionam um apoio para novas leituras desse 
assunto. 

- Ótimo, era este o nosso objetivo. Vamos, para encerrar esta Lição, tratar 
de um outro tipo de inflação: a inflação e a deflação de ativos, ou seja, 
da crise financeira. 
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3.6.  O que provoca crise financeira? 

- Em primeiro lugar, um alerta: os dicionários nem sempre expressam, 
exatamente, o significado dos conceitos econômicos de acordo com o 
pluralismo teórico. É o que acontece no caso de deflação e desinflação. 

 

DEFLAÇÃO DESINFLAÇÃO 

Ação de diminuir o excesso de papel-
moeda em circulação, de acordo com 
a Teoria Quantitativa da Moeda. 

Política econômica que visa a remover 
as pressões inflacionárias, para 
manter o valor da unidade monetária. 

Evidentemente, pelo que já conhecemos, é muito parcial ou redutivo 
definir inflação como “o crescimento anormal e contínuo dos meios de 
pagamento (moeda e crédito) em relação às necessidades de circulação dos 
bens de consumo”. Aqui, quando falarmos de inflação (ou deflação) de ativos 
estaremos, logicamente, empregando os conceitos num sentido muito mais 
amplo, em referência 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. 

- Entendi. Você quer falar de altas e baixas na bolsa de valores, de boom 
e crashes, de falta de liquidez, enfim, de crise financeira. 

- Isso mesmo. Em primeiro lugar, uma curiosidade: você sabe por que o 
mercado em baixa é apelidado de “urso” e em alta, de “touro”? 

- Não imagino... 

- Simples... A lógica por trás da crença é a seguinte: o touro, quando 
ataca, levanta sua parte da frente e abaixa sua parte traseira. Visto de 
perfil, forma uma linha ascendente que, para os operadores da bolsa de 
valores lembra o gráfico de um mercado em alta. A mesma idéia vale 
para o urso, que representa o mercado em queda, porque ataca com 
sua pata de cima para baixo. 
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- Jamais vou esquecer! Lembra-se de que estou atuando no papel de 
banqueiro? Existe uma área de especialização, dentro da Economia, 
para quem quer atuar como executivo financeiro? 

- É parte da área geralmente conhecida como Economia Financeira. 
Economistas, normalmente, preocupam-se com transações monetárias, 
ou seja, com trocas cujo um dos itens é a moeda. O domínio do 
economista financeiro ou financista – especialista em finanças – é 
concentrado nas transações nas quais a moeda de uma forma ou de 
outra aparece, igualmente, em ambos os lados do negócio.  

Saber lidar com o tempo e a incerteza é essencial. Muitas decisões 
envolvem negociar moeda agora contra moeda no futuro. Em várias dessas 
situações, o montante de moeda a ser transferido, no futuro, é incerto. O futuro 
é incerto porque é fruto de múltiplas decisões DDD – desconhecidas, 
descentralizadas, descoordenadas entre si.  Economistas financeiros, então, 
negociam tanto com o tempo quanto com a incerteza. Freqüentemente, esta é 
chamada de risco.  

Em certas circunstâncias, acordos contratuais permitem a uma parte 
tomar decisão um tempo depois, afetando a subsequente transferência 
monetária.  Logo, os economistas financeiros lidam também com contratos 
envolvendo opções. Talvez uma informação possa reduzir (dificilmente elimina, 
se não for privilegiada) a incerteza associada a futuros resultados. Cabe, então, 
ao economista financeiro estudar o impacto das informações sobre as 
transações envolvendo dinheiro.  

Em suma, esse profissional se distingue dos tradicionais economistas 
por sua especialização em atividades monetárias nas quais tempo, incerteza, 
opções e/ou informações importam. 

- Primeiro, gostaria que você me explicasse o que é o mercado de 
opções. Depois, poderiam me resumir as principais teorias financeiras 
modernas? 

- Vamos por partes. Opções são um tipo de contrato de futuros. 
Adquirindo-as, você compra o direito de comprar (ou vender) algum 
ativo, no futuro. Você estará apostando que sua cotação será de um 
determinado valor, numa data futura. Observe que, ao contrário dos 
tradicionais contratos de futuros, com uma opção você não é obrigado a 
comprar (vender) o ativo em questão. Se for de seu interesse, você pode 
desistir, deixar sua opção vencer. Só perde o valor pago pela opção. 

Você pode, portanto, usar um ativo para fazer a cobertura (hedge) contra 
os riscos de um outro ativo. Fazer hedge significa, simplesmente, ter, em 
carteira, ativos ou passivos com riscos que se compensem. 

Existem dois tipos básicos de opções: opções de compra e opções de 
venda. 
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OPÇÕES DE COMPRA OPÇÕES DE VENDA 

O direito de comprar um índice, ação, 
moeda estrangeira ou títulos 
financeiros por um preço 
predeterminado, a qualquer momento, 
até a data do vencimento da opção. 

Opções de vender um ativo numa 
determinada data futura, por um preço 
especificado. São a contrapartida das 
opções de compra. O vendedor de 
opções tem que ter o ativo em mãos 
ou estar preparado para comprá-lo e 
entregá-lo, quando a opção for 
exercida.  

- Não são apostas muito arriscadas? Quando você quer vender uma 
opção sobre ativos que você tem, quanto você cobra? Como determinar 
o valor de um direito? 

- Não são só os bookmakers [corretores de apostas] ingleses que 
apostam em tudo... Veremos que há uma Teoria de Seleção de Portfólio 
que sugere que, via diversificação, pode-se compensar os riscos. Outra 
é a Teoria da Avaliação dos Ativos de Capital, que estabelece um 
método de determinar o valor das opções. Nem sempre a aplicação das 
teorias e dos modelos mais consolidados na ciência das finanças 
funciona adequadamentexxi. Muitos dos problemas de aplicação dos 
paradigmas financeiros surgem porque as premissas e hipóteses sobre 
as quais se baseiam deixam de ocorrer em situações críticas – como as 
das crises financeiras –, quando, justamente, seriam mais necessários. 
Vamos a eles. 

 

PARADIGMAS DA TEORIA FINANCEIRA MODERNA 

Paradigma Teoria Problema 

Teoria dos 
mercados 
eficientes 
(EMH) de 
Eugene Fama 

Os investidores são indivíduos 
racionais que trabalham 
unicamente sobre a base da 
informação e não da intuição. 
Portanto, os preços vigentes 
em cada momento, nos 
mercados financeiros, são 
eficientes, já que refletem toda 
a informação pertinente. 

A informação é, normalmente, 
assimétrica. Deixa brechas de 
ineficiência que podem ser 
aproveitadas. Sempre há 
operadores que são capazes 
de obter a informação 
pertinente de maneira melhor 
ou antes dos demais. 
Conseguem rendimentos 
relativos melhores. 
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Teoria da 
seleção de 
carteira (PS) 
de Harry 
Markowitz 

Com a diversificação de 
carteiras entre diferentes 
ativos financeiros e/ou 
mercados de países diferentes 
pode-se reduzir os riscos do 
ciclo dos negócios e da 
evolução dos tipos de 
participação; aumenta também 
a rentabilidade média da 
carteira. 

A teoria baseia-se na hipótese 
de que os diferentes mercados 
e ativos financeiros não têm 
excessiva correlação, o que 
não se verifica em situações 
de ocorrência de “efeito 
contágio (ou dominó)”. 

Modelos da 
avaliação das 
opções (OPM) 
de Fisher 
Black e Myron 
Scholes 

À maneira de um modelo 
mental de uma opção, 
ponderam em suas equações 
o valor corrente do ativo em 
questão, o preço ao qual se 
deseja exercer a opção, a 
tendência do mercado, o 
tempo, o preço efetivo no 
vencimento ou momento de 
exercer a opção, os juros 
perdidos (custo de 
oportunidade). 

A utilização de derivativos, 
sendo muito eficaz, em 
períodos de normalidade, para 
reduzir a exposição ao risco, 
pode aumentar a 
vulnerabilidade ao risco das 
posições assumidas, numa 
situação de crise, quando há a 
“evasão rumo à qualidade” e a 
“evasão rumo à liquidez”. 

Modelo de 
fixação dos 
preços dos 
ativos 
financeiros 
(CAPM) de 
William 
Sharpe e 
Robert Merton 

Permite que os investidores 
saibam como atribuir um ágio 
de risco a cada valor em 
relação aos demais ativos ou 
ao mercado em seu conjunto, 
através do chamado fator 
beta, que mede esse ágio de 
risco. Se um portfólio tem um 
beta igual a 2, p. ex., significa 
que é duas vezes mais 
arriscado do que o mercado 
em geral. Tem de dar duas 
vezes mais lucro, para 
justificar o dobro de risco. 

Por pura matemática (e não 
por analise fundamentalista), 
se começou a indexar todas 
as carteiras a um índice 
representativo do mercado. 
Com o pânico, gerado na 
crise, não se distingue, 
adequadamente, os diferentes 
tipos de risco (por diferenças 
de solvência e liquidez), 
atribuindo-lhes o ágio (ou o 
desconto) correspondente. 

Modelos de 
avaliação de 
preços através 
de arbitragem 
(APM) de 
Stephen Ross 

Aposta nos valores relativos, 
ou seja, joga na diferença de 
preços entre dois ativos 
financeiros similares. Através 
da arbitragem,  aproveita das 
ineficiências dos mercados.  

A rentabilidade das operações 
de arbitragem se reduz à 
medida que as ineficiências 
vão sendo arbitradas por todos 
os investidores. Passa-se, 
então, a arbitrar ativos de 
maior risco, e a aumentar o 
volume de posições em cada 
aposta, por meio de 
alavancagem financeira. 
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Modelos de 
controle do 
risco (VaR – 
Value at Risk) 

Concebidos para identificar o 
máximo possível de perda de 
uma carteira, durante um 
período determinado, e com 
um grau de confiança certo. 

As crises financeiras não são 
acontecimentos que seguem 
uma distribuição normal (em 
forma de sino), pressuposta 
nos modelos; cada qual tende 
a ser diferente das referências 
passadas; como desaparece a 
liquidez, não se podem liquidar 
as posições tomadas. 

- Você está sugerindo que “a realidade não se encaixa no modelo”? 

- Ela “teima” em se rebelar... Quando aumenta o risco, devido à maior 
volatilidade, os modelos sugerem, imediatamente, desfazer as posições. 
No entanto, como todos os investidores utilizam os mesmos tipos de 
modelos e todos tendem a vender ao mesmo tempo, exacerba-se a 
queda dos preços dos ativos e ampliam-se os efeitos negativos da crise. 

- Todos perdem? 

- Quando o mercado financeiro se deflaciona, os preços dos ativos e, em 
conseqüência, os valores das garantias, oferecidas para a tomada de 
empréstimos (com o objetivo de alavancagem de suas posições), 
também desabam. Os bancos que concederam o crédito pedem, 
imediatamente, para os investidores (alavancados ou endividados) 
cobrirem a perda do valor da garantia. Ao não disporem de recursos 
para isso, os devedores se vêem forçados a liquidar suas posições. 
Como isso ocorre de maneira generalizada, não há compradores aos 
preços oferecidos. Os preços dos ativos despencam ainda mais. É o 
reino da deflação! 

- Dramático. Não sei se compreendi tudo. O que é alavancagem 
financeira? 

- A alavancagem financeira propiciada pelos empréstimos bancários 
tomados indica a medida em que o endividamento financia operações 
ativas do investidor, elevando a taxa de retorno sobre os capitais 
próprios correspondentes. Quando ela é positiva, o uso de capital de 
terceiros impõe custos inferiores à rentabilidade obtida a partir de seu 
uso. Nesse caso, a taxa de lucros líquidos sobre o capital próprio é 
maior que a taxa de lucro mais despesas financeiras sobre capital 
próprio mais capital de terceiros (ver Quadro 3.1 com o Plano de Contas 
de uma empresa não-financeira). 

Formalmente, a alavancagem financeira é a diferença entre a taxa de 
rentabilidade (lucro líquido sobre o patrimônio líquido) e a taxa de lucro mais 
despesas financeiras sobre os ativos: (LL / PL) – ([LL + DF] / AT). 

- Parece-me que certas teorias beiram o senso comum do tipo “não se 
deve carregar todos os ovos na mesma cesta”... 
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- Sim, porém “a fácil sabedoria ex-post” sempre esquece que, antes da 
descoberta, não era nada óbvio. Para alguns especuladores, pode até 
surpreender a noção de que você deve se interessar pelo risco, além do 
retorno... Markovitz buscou uma fórmula matemática para diminuir o 
nível de risco de uma carteira de investimentos (“ótima”), preservando a 
possibilidade de lucroxxii . A maioria dos investidores, antes de conhecer a 
Teoria de Seleção de Portfolio, achava que o risco poderia ser 
minimizado, simplesmente, pela escolha criteriosa das ações. 

De acordo com Markovitz, as leis da estatística determinam o nível ótimo 
de diversificação científica entre uma variedade de ativos diferentes e por 
setores de atividades, no caso de ações. Uma vez que os fatores 
(“fundamentos”) que afetam essas ações sejam diferentes, a probabilidade de 
que todas as cotações caíssem, num portfolio diversificado, não seria tão 
grande. 

Se a correlação entre os vários ativos, numa carteira, não for total 
(100%), o risco total dela difere da simples soma dos riscos de cada ativo, 
considerado em separado. Um portfolio que contenha ativos que serão 
afetados em direções opostas por eventos futuros, é menos arriscado do que 
cada ativo particular que o compõe. Enquanto o retorno de uma carteira 
diversificada eqüivalerá à média das taxas de retorno de seus componentes 
individuais, sua volatilidade será inferior à volatilidade média desses 
componentes. 

Os problemas técnicos surgem do pressuposto de Markowitz de que os 
investidores não terão dificuldades em estimar as entradas de seu modelo: os 
retornos esperados, as variâncias e as covariâncias entre todas as ações 
individuais. Usar dados do passado é perigoso. Graus de crença nem sempre 
se prestam à medição precisa. Na prática dessa abordagem, é necessário 
combinar a experiência passada com previsões, resultando em cálculos com 
uma margem de erro significativa. “A diversificação não é uma garantia contra 
o prejuízo, apenas contra perder tudo de uma vez” xxiii . 

Na realidade, como o conceito de fragilidade financeira – o grau de 
prudência no endividamento –, elaborado por Minskyxxiv, sugere, o risco 
inerente a diversos ativos só faz sentido quando relacionado com as 
obrigações do investidor. Os retornos dos ativos são incertos; os compromissos 
contratuais são certos. Ao usar dívidas como uma proteção contra o grau de 
risco dos ativos (p. ex., a inflação corrói ambos, se estiverem desindexados), 
deve-se fazer coincidirem os vencimentos (e os valores) dos ativos e dos 
passivos. Na versão mais simples dessa abordagem, o risco é apenas a 
chance de perder dinheiro. Essa visão está bem distante da de Markowitz. 

- Enfim, como devo fazer a seleção da minha carteira de ativos? 

- Uma das melhores possibilidades é deter ativos com vários graus de 
riscos – deter alguns ativos extremamente seguros, garantindo uma 
rentabilidade mínima, e assumir altos riscos apenas com uma pequena 
parcela de seus ativos (ver Anexo II com prós e contras de diversos 
ativos). 
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- E aquela Teoria dos Mercados Eficientes: dá para acreditar?! 

- Ela nos diz que todas as oportunidade de lucros em excesso (acima de 
uma taxa normal com dado risco) são rapidamente anuladas pela 
concorrência. 

Uma piada pode ilustrar o ponto. Dois economistas estavam andando 
pela rua. Um vê um dólar sobre a calçada e alerta o outro.  
–  “Logicamente, você se engana”, diz o outro. “Se ele estivesse lá, 
alguém já o teria pegado”! 

Trocando o dólar por uma idéia relevante para pesquisa (ou uma tese 
original), você tem uma piada acadêmica... 

A Teoria dos Mercados Eficientes supõe que os preços dos ativos 
financeiros já levam em consideração todas as informações disponíveis, ao 
alcance de todos os que atuam no mercado. Assim, como todas as 
informações sobre o desempenho passado que existem já estão embutidas no 
preço vigente, o único fator que altera seu preço é a chegada de uma nova 
informação. A nova informação ser positiva ou negativa é um evento aleatório. 
Logo, segundo essa teoria, os preços dos ativos seguem um caminho aleatório 
[random walking]. 

Uma primeira implicação relevante é que a teoria econômica não é útil 
para predizer a alteração no preço de um ativo. Para isso, se requer que se 
saiba qual a notícia (inside information) sobre ele que será divulgada no futuro. 
A segunda implicação é que um lucro anormal exige que se detenha 
informações que os outros não têm, ou que se possa interpretar melhor as 
informações existentes. 

- Poxa, se vocês, professores de Economia, conhecem todas essas 
teorias, e se elas estão corretas, por que vocês não estão ricos? 

- Justamente porque as ensinamos para você e outros leitores (e 
alunos)... Não enriquecemos, segundo a Teoria dos Mercados 
Eficientes, porque muita gente tem as mesmas informações, de modo 
que o conhecimento que os economistas detêm já foi utilizado, para os 
participantes do mercado estabelecerem as cotações dos ativos. 

Uma última advertência, antes de terminarmos a exposição dessas 
teorias das finanças. A matéria prima dos modelos de administração de risco 
são os dados do passado. O passado raramente nos revela quando irromperá 
a turbulência no futuro. A surpresa é endêmica, sobretudo, no mundo das 
finanças. Não podemos informar ao computador dados sobre o futuro, porque 
eles nos são inacessíveis. Dado é do passado; não há dado do futuro. “Aí está 
a armadilha do lógico: dados passados da vida real constituem uma seqüência 
de eventos, e não um conjunto de observações independentes, que é o que as 
leis das probabilidades exigem”xxv. Portanto, a ciência da administração do 
risco nunca traça um quadro futuro perfeito, e nas imperfeições que se esconde 
a turbulência. 
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- Vocês falou de efeito contágio, de que se trata? 

- Refere-se ao risco sistêmico, aquele considerado não diversificável em 
qualquer formação de portfolio. Indica que os mercados estão com 
comportamentos cada vez mais correlacionados em seus movimentos. 
Se as oscilações dos mercados não são independentes, não podemos 
calcular suas probabilidades. Vamos estudar o risco sistêmico na 
Décima Lição. 

Você deve ter percebido que a ênfase dessas teorias das finanças 
modernas, elaboradas na corrente principal (mainstream) de pensamento 
econômico, é, como faz parte da tradição, sobre as possibilidades de 
maximização de ganhos individuais. Evidentemente, contam com maior 
sofisticação do que as teorias anteriores. Por exemplo, a Teoria dos Jogos, é 
um rompimento drástico com os esforços anteriores de incorporar a 
inevitabilidade matemática à tomada de decisões.  

Há uma forte semelhança entre a diversificação, proposta pela Teoria da 
Seleção de Portfolio, elaborada por Markowitz, e os Jogos de Estratégia de von 
Neumann. Ao fazer o melhor de uma barganha ruim – ao diversificar em vez de 
tentar dar uma única tacada –, o investidor pelo menos maximiza as 
probabilidades de sobrevivência. 

- Qual é a importância prática da Teoria dos Jogos na Economia? 

- Ousaria afirmar que, até agora, apesar de sua divulgação até em manuais 
de Introdução à Economia, a Teoria dos Jogos não teve nenhuma 
conseqüência em termos de economia aplicada. Sua relevância é 
puramente teórica. Ela se diferencia da Teoria da Utilidade, onde o 
indivíduo opta isoladamente, ignorando as decisões dos outros. Na Teoria 
dos Jogos, os parceiros tentam maximizar sua utilidade simultaneamente, 
cada qual consciente do que os outros estão fazendo.  

“A Teoria dos Jogos traz um novo sentido à incerteza. As teorias anteriores 
aceitavam a incerteza como um fato consumado e pouco faziam para 
identificar sua fonte. A Teoria dos Jogos afirma que a verdadeira fonte da 
incerteza reside nas intenções dos outros”xxvi . 

 A vida real é um jogo de estratégia. Mas, raramente podemos esperar 
sairmos “vencedores” nesse jogo. A tolerância é necessária, num jogo 
antagônico. Escolher a alternativa de aparente maior retorno tende a ser a 
decisão mais arriscada, pois poderá provocar a defesa mais acirrada dos que 
perderão com essa alternativa. Assim, geralmente aceitamos alternativas 
moderadas de meio termo: o melhor acordo de uma barganha ruim.  

- Lembrou-me aquela piada que diz que trocar de mulher (ou de marido) é 
uma barganha ruim como a de trocar carros usados:  o da sua posse você 
pelo menos já conhece os defeitos... 

- Há dois problemas que tornam difícil a aplicação econômica da Teoria dos 
Jogos. 
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A dificuldade da prática da Teoria dos Jogos é: 

1. Especificar, precisamente, os conjuntos de estratégias disponíveis para 
todos os jogadores, devido à dinâmica microeconômica das inovações 
tecnológicas e financeiras e aos choques exógenos que alteram o contexto 
macroeconômico, durante o processo do jogo. 

2. Introduzir o tempo, para verificar a resultante das diversas decisões; isto 
tende a causar dificuldades práticas insuperáveis, pois as estratégias 
alternativas possíveis se multiplicam. 

- Na prática, a Economia do ceteris paribus [tudo o mais constante] não 
existe, né? 

- Felizmente... 

- Percebi que, na minha atuação de “banqueiro”, nem sempre eu faço o que 
quero, mas sim o que posso... 

- Os atos individuais sofrem de limitações sistêmicas. Modelos recentes já 
rompem com a hipótese de informação perfeita, isto é, homogênea para 
todos os agentes econômicos. Adotam o pressuposto de informação 
assimétrica.  

A informação assimétrica cria problemas no sistema financeiro de 
duas maneiras: 

1. Antes da transação ser completada: seleção adversa; 

2. Depois da transação ser completada: risco moral [moral hazard]. 

Uma seleção adversa ocorre, no mercado financeiro, quando os 
potenciais tomadores de crédito mais próximos de produzirem um resultado 
indesejado (adverso) – maus riscos de crédito – são os mais prováveis 
selecionados. Quando credores têm problema na determinação de se um 
devedor é um bom risco (tem boa oportunidade de investimento com baixo 
risco) ou, alternativamente, um mau risco (tem pior projeto de investimento com 
alto risco), eles fazem racionamento do crédito. Isto ocorre pela dificuldade de 
avaliar o risco do credor. 

- Você pode dar um exemplo? 

- Uma metáfora usual é feita com a “bolsa de carros usados”. Quem leva 
seu carro lá, supostamente, não tem uma melhor avaliação, no mercado. 
Os negociantes da “boca” sabem disso e sub-avaliam o automóvel. Os 
banqueiros acabam adotando atitude semelhante: determinam um preço 
pela segurança que reflete a qualidade média das firmas emissoras de 
títulos de dívida – um preço abaixo do justo valor de mercado (o valor 
presente líquido da esperada corrente de rendimentos) para firmas de 
alta qualidade, mas acima do justo valor de mercado para firmas de 
baixa qualidade. 
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Os proprietários ou gerentes de firmas de alta qualidade, que conhecem 
essa qualidade,  então sabem que seus títulos de dívida emitidos serão sub-
avaliados e não os desejarão vendê-los, no mercado. Por outro lado, as únicas 
firmas dispostas a ofertarem os seus títulos de dívida serão as de baixa 
qualidade, porque elas sabem que os preços de seus títulos financeiros, se 
estiverem cotados pela avaliação média do mercado, estarão maiores que seu 
justo valor. Logo, ao contrário do que sugere a Teoria dos Mercados Eficientes, 
o mercado de crédito não funciona bem, pois muitos projetos com valor 
presente do lucro líquido positivo não são empreendidos. 

- E o risco moral: o que é? De onde surge? 

- O risco moral surge também como um resultado de informação 
assimétrica, pois há carência de conhecimento por parte do credor sobre 
as atividades do devedor. 

O risco moral ocorre, no mercado financeiro, após um crédito 
concedido, quando o credor é sujeito ao azar do devedor engajar-se em 
atividades que são indesejadas (imorais) sob o ponto de vista do emprestador, 
porque elas aumentam a probabilidade de default (calote). 

A informação assimétrica não é a única fonte desse problema. O risco 
moral pode também ocorrer porque é altamente custoso para o credor preveni-
lo, mesmo quando ele está plenamente informado a respeito das atividades do 
tomador de crédito. Este é o caso de situações em que o banco central evita 
intervir em certo banco, para evitar instabilidade sistêmica. Assim, o risco moral 
ocorre porque o tomador de empréstimo tem incentivo a investir em projeto 
com alto risco no qual ele se dá bem, caso o projeto tenha sucesso, mas o 
credor torna-se tolerante com a perda, se o projeto falha. 

- O que isso tem a ver com a crise financeira? 

- Na concepção novo-keynesiana, a crise financeira é uma ruptura dos 
mercados financeiros nos quais os problemas de seleção adversa e de 
risco moral tornam-se muito piores, incapacitando-os de canalizar fundos 
para aqueles que têm as oportunidades de investimento mais 
produtivasxxvii . 
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São fatores causais da crise financeira (ver Quadro 3.4 com anatomia 
da crise financeira através da sua seqüência de eventos): 

1. aumento nas taxas de juros: assimetria de informações gera problema de 
seleção adversa, que, por sua vez, leva ao racionamento de crédito. Há 
negação da concessão de crédito mesmo com a disposição de pagar maior 
taxa de juros, porque há descrédito com relação ao investidor que aceita 
maior risco. Portanto, nesta visão, a maior taxa de juros provoca queda (e 
não aumento) da oferta de crédito. 

2. baixa no mercado de ativos (ou crash): a expectativa de diminuir o fluxo 
futuro de renda, ou seja, o menor valor presente da futura corrente de 
rendimentos, descontado com maior taxa de juros, provoca aumento dos 
problemas da seleção adversa e do risco moral. O declínio no valor de 
mercado do patrimônio líquido da firma implica declínio do valor do colateral 
(garantia que reduz as perdas do credor em caso de default). A menor 
proteção aos credores torna as perdas mais severas. Isto leva ao 
racionamento do crédito. 

3. aumento na incerteza no mercado financeiro: com quebras de 
instituições financeiras ou de empresas não-financeiras, recessão, crash no 
mercado de ativos, torna-se mais difícil distinguir entre bons e maus riscos. 

4. fonte de pânico bancário: com a informação assimétrica, em pânico, os 
depositantes retiram seus depósitos do sistema bancário, provocando 
contração no crédito e múltipla contração nos depósitos. Há, então, quebra 
de bancos porque os depositantes não distinguem entre os bancos 
solventes e os insolventes. Os bancos reagem, aumentando a relação 
reservas/depósitos, o que aumenta a contração na cadeia empréstimos-
depósitos, resultando em outras quebras bancárias. O resultado líquido é: 
redução dos fundos disponíveis para empréstimos, aumento dos custos de 
empréstimos, redução no investimento, declínio na atividade econômica. 

5. declínio não antecipado no nível de preços: decresce o lucro líquido das 
firmas em função do aumento dos passivos das firmas (aumento da carga 
de endividamento), em termos reais. O declínio no patrimônio líquido real 
das firmas agrava os problemas de seleção adversa e de risco moral, a 
queda no investimento e a contração econômica.  

- Ufa, estou esgotado! Mas também entusiasmado com esse jogo 
dinâmico da economia. 

- Então, podemos finalizar esta Lição sobre o mercado de ativos e o nível 
de preços. 
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QUADRO 3.4 
ANATOMIA DA CRISE FINANCEIRA 

(seqüência de eventos) 
 

 
 

Elevação 
da taxa de 

juros 

 Baixa no 
mercado 
de ativos 

 Elevação 
na 

incerteza 

 

Problemas de seleção adversa e risco moral pioram 

Queda na atividade econômica agregada 

 

  Pânico 
bancário 

  Crise 
financeira 

típica 

  

  

Problemas de seleção adversa e risco moral pioram 

Queda na atividade econômica agregada 

 

      

  Queda no 
nível de 
preços 

  Deflação  
de  

débitos 

      

      

Problemas de seleção adversa e risco moral pioram 

Queda na atividade econômica agregada 

 

 

Fonte: MISHKIN, Frederic S.. Anatomy of a financial crisis. J. Evol. Econ. 
(1992) 2:115-130 
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RESUMO: 

1. O que é, exatamente, dinheiro? Dinheiro é o ativo monetário (criado pelas 
forças do mercado e/ou pelo poder do Estado) com aceitação geral – legal e 
social -, para desempenhar todas suas funções clássicas: meio de 
pagamento, medida de valor, reserva de valor. 

2. Como funciona o sistema bancário? Os aspectos institucionais do sistema 
de financiamento e/ou de endividamento podem ser estudados, sob uma 
ótica funcionalista, de acordo com o papel que exercem os chamados 
intermediários financeiros. Concebe-se, esquematicamente, essas 
instituições financeiras como canalizadoras de recursos de unidades de 
dispêndio superavitárias para as unidades de dispêndio deficitárias. Pela 
confiança ou segurança que o banco oferece, respaldado pela atuação de 
supervisão, fiscalização e suporte do banco central, seu papel básico é 
substituir títulos financeiros primários pela circulação de títulos secundários, 
ou seja, dar liquidez aos negócios. 

3. Como criar (e multiplicar) moeda? Os empréstimos criam depósitos, ao 
contrário do que o senso comum imagina: “bancos emprestam depósitos”. 
Na verdade, o sistema bancário é que multiplica a quantidade de moeda à 
medida que empresta. Isto é possível porque o sistema bancário funciona 
como um todo e porque os depositantes retiram pouco papel-moeda do total 
de depósitos à vista. O banco central também altera a oferta de moeda, 
através da conversão cambial (o impacto monetário do balanço de 
pagamentos) e de três instrumentos de política monetária: mercado aberto, 
depósito compulsório e empréstimo de liquidez. 

4. Por que há inflação? A explicação mais generalizada para a inflação – 
“moeda em demasia em relação à pouca oferta de bens” – sugere, 
implicitamente, uma condição de excesso generalizado de demanda. No 
entanto, essa “moeda em demasia” não é, necessariamente, gasta, na 
aquisição de bens e serviços. Pode ser, simplesmente, retida – se os 
agentes têm preferência pela liquidez –, aplicada, na aquisição de ativos 
financeiros, ou reembolsada pelo credor bancário, no caso de pagamento 
de dívida pelo devedor. Os economistas heterodoxos colocam a origem da 
inflação em fenômenos não estritamente monetários, tais como o choque de 
custos, o conflito distributivo inercial, e  as profecias autorealizáveis 
(antecipações de expectativas inflacionárias). 

5. O que provoca a crise financeira? Quando o mercado financeiro se 
deflaciona, os preços dos ativos e, em conseqüência, os valores das 
garantias, oferecidas para a tomada de empréstimos (com o objetivo de 
alavancagem de suas posições), também desabam. Os bancos que 
concederam o crédito pedem, imediatamente, para os investidores 
(alavancados) cobrirem a perda do valor da garantia. Ao não disporem de 
recursos para isso, os devedores se vêem forçados a liquidar suas 
posições. Como isso ocorre de maneira generalizada, não há compradores 
aos preços oferecidos. Os preços dos ativos despencam ainda mais. A crise 
financeira é um processo de deflação de ativos. 
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ANEXO I 
Fluxo Circular e Equilíbrio Monetário 

 

MERCADO MONETÁRIO-CREDITÍCIO 

IF 

  AFf d   <   DBdd                                          AFsi   >   DBf i 

 UDd                                         DBdd                                           UDs 
 

             Dd    >     Rd                          AFsd                               Ds    <      Rs 

 

MERCADO DE BENS 

onde: R = receitas ou rendas; D = despesas ou gastos; 

DB = aumento no débito; AF = aumento nos ativos financeiros; 

para qualquer unidade de dispêndio (UD):         D - R = DB - AF 

UDe com orçamento equilibrado: DBe = AFe   =>   De = Re  

UDs com orçamento superavitário: DBs < AFs   => Ds < Rs 

UDd com orçamento deficitário: DBd > AFd   =>   Dd > Rd 

fluxo de fundos de empréstimos:              AFs - DBs = DBd - AFd 

despesas totais (D) = financiamento total (R + DB - AF) 

auto-financiamento = R - AF; financiamento externo à empresa = DB; 

Aplicações  Recursos 

Aplicações Recursos Aplicações Recursos 

Compras   Vendas 
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 Poderá ser útil à compreensão do esquema analítico se as nossas 
definições forem apresentadas de forma mais sucinta. Os sub-índices e, s, d, f 
indicam o tipo de unidade de dispêndio – respectivamente, de orçamento 
equilibrado, superavitário ou deficitário, e intermediado via instituições 
financeiras (IF). Os índices sobrescritos estabelecem o seguinte: 

DBdd : débito direto emitido por unidade de dispêndio deficitária UDd;  

DBfi : débito indireto emitido por instituição financeira IF;  

AFfd : saldos financeiros (direitos) emitidos por intermediário financeiro IF; 

AFsi: saldos financeiros (aplicações) detidos por unidade superavitária UDs. 

Como foi visto, a diferença entre as despesas com insumos e 
pagamentos de renda (D) e as receitas com vendas realizadas (R) é igual à 
diferença entre créditos recebidos (DB) e créditos outorgados (AF). 

Se emprestarem (AFf
d) mais para as UDd do que estiverem captando 

(DBf
i
) de aplicações (AFs

i
 ou "poupança") das UDs, as IF expandirão o fluxo 

circular (D > R e/ou DB > AF); se emprestarem menos, o contrairão (D < R  
e/ou DB < AF). 

Se a renda nominal (Y ou R) estiver subindo, o investimento (I ou D) 
excede a poupança (S ou AF) pela adição líquida de fundos injetados pelas IF, 
ou seja, estará havendo criação endógena de moeda pelos bancos. Se a renda 
nominal (R) estiver caindo, as IF estarão contraindo seus empréstimos (AFf

d), 
enquanto a poupança (DBf

i
) excede o investimento (D). 

Na interpretação convencional da interdependência dos fluxos real e 
monetário, a curva de investimento (Dd + Ds em bens de investimento) 
equivale à curva de oferta de títulos (DBdd + DBfi) enquanto a curva de 
poupança [ (Rd + Rs) - (Dd + Ds) em bens de consumo] equivale à curva de 

demanda de títulos (AFf + AFsi). A interação entre essas curvas determina o 
preço dos títulos ou, indiretamente, a taxa de juros. A economia estará com 
crescimento equilibrado se, e somente se, poupança igualar investimento. 

A igualdade básica D – R = DB – AF pode ser melhor compreendida se 
for ilustrada com um exemplo numérico. Consideremos um grupo de empresas 
que, durante um determinado período, realizou, conjuntamente, transações 
reais (produzindo e gerando renda) e financeiras (circulando moeda e títulos 
financeiros). Sua contabilidade está no Quadro abaixo. 
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CONTABILIDADE 

Conceitos Saldos reais Saldos financeiros 

Dinheiro Títulos financeiros 

Despesa Receita Entrada Saída Crédito 
concedido 

Créditos 
recebidos 

ΔAF - ΔAF ΔAF ΔDB 

Transações 
de capital 

      

Compras de 
bens de 
capital 

90   50  40 

Empréstimo
s recebidos 

  10   10 

Transações 
correntes 

      

Compras de 
bens 

intermediári
os 

300   160  140 

Salários 
pagos 

90   90   

Vendas de 
bens 

intermediári
os 

 250 180  70  

Vendas de 
bens finais 

 150 150    

Saldos   80  40 120  

Totais 480 480 340 340 190 190 

Fonte: apostila elaborada por Roberto Ruiz de Gamboa, para curso do DEPES-
IFCH-UNICAMP. 

 Assim, D (despesas)  - R (vendas) = DB (créditos recebidos ) - AF 
(créditos concedidos mais entrada líquida de dinheiro) é: 
 480 – 400 = 190 – (70 + 40). Logo, trata-se de um grupo de empresas com 
orçamento deficitário, financiando-se com os créditos recebidos. 



 50 

 

ANEXO II 
Opções para Seleção da Carteira de Ativos 

 
ATIVOS PRÓS (benefícios) CONTRAS (custos) 

Poupança  Transparência nas taxas e 
isenção de impostos. 

Rendimento menor devido ao 
redutor da TR, estipulada pelo 

banco central 
Fundo de  
30 dias 

Prazo menor para crédito do 
rendimento 

Impacto do IOF e do 
compulsório não remunerado 

Fundo de 
60 dias 

Rendimento mais elevado do 
que os de 30 dias 

IOF na entrada e prazo de 
dois meses 

Fundo 
cambial 

Proteção contra oscilações do 
dólar 

Após uma desvalorização, 
dificuldade de ganho alto e 

risco de queda 
Fundo de 

capital 
protegido 

 Chance de lucro com bolsa de 
valores sem risco de perda 

Melhor do que FIFs normais 
só quando a bolsa de valores 

sobe demais 
Fundo livre 

(derivativos) 
Possibilidade de ganhos bem 

acima dos juros normais 
Alto risco, até mesmo de 

retirar menos do que aplicou 
Fundo de 

curto prazo  
Liquidez (possibilidade de 

saque com juros) diária 
IOF na entrada e rendimento 

baixo 
CDB 

prefixado  
Só para grande investidor, 

chance de ganho quando juros 
caem 

Impacto do IOF a cada 
renovação mensal 

Bolsa de 
valores 

Carteira selecionada permite 
lucro, principalmente a longo 

prazo 

 Risco de quedas, 
principalmente no curto  e 

médio prazo  
Fundo de 

ações 
Carteira diversificada de 

papéis tende a diluir riscos 
Risco de perdas comuns às 

bolsas de valores 
Fundo de 

carteira livre 
Mesclagem de títulos de renda 
variável com títulos de renda 

fixa 

Risco inerente às bolsas de 
valores quando as quedas são 

acentuadas 
Dólar Liquidez (facilidade de venda) 

e reserva de valor em certas 
circunstâncias 

Possibilidade de queda ou 
estagnação de cotação e risco 

de falsificação 
Ouro Proteção patrimonial em 

hipótese de hiperinflação 
Oscilações de cotação e 

liquidez menor do que a do 
dólar 

Imóveis Segurança de ativo real e 
possibilidade de aluguel 

Aluguel e venda mais difícil em 
período de recessão 

Carro Segurança de ativo real e 
liquidez no mercado de 

usados 

Depreciação logo depois da 
compra do zero km e custo de 

manutenção 
Terras Proteção como ativo real em 

caso de hiperinflação 
Necessidade de manutenção e 

de investir, para gerar renda 
Fonte: Folha de São Paulo, 14 de fevereiro de 1999. Pág. 2-3. 
Obs.: IOF – Imposto de Operação Financeira; TR – Taxa de Referência. 
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PERGUNTA E RESPOSTA 

1. Quantos investidores são necessários para trocar uma lâmpada? 

 Nenhum, o mercado já antecipou a troca. 

 
 
FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

 

Sobre mercado de ativos: 

Banco Central do Brasil: www.bcb.gov.br 

Federação Brasileira de Associações de Bancos – FEBRABAN: 
www.febraban.org.br 

The Federal Reserve Board – FED: www.bog.frb.fed.us 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM: www.cvm.gov.br 

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA: www.bovespa.com.br 
 
Bolsa de Mercadorias e Futuros – BMF: www.bmf.com.br 

Sobre inflação: 

Ministério da Fazenda: www.fazenda.gov.br 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: www.ipea.gov.br 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: www.ibge.gov.br 

DIEESE: www.dieese.org.br 

 

LEITURA ADICIONAL RECOMENDADA: 

 

COSTA, Fernando Nogueira da. Economia Monetária e Financeira: Uma 
Abordagem Pluralista. São Paulo, Makron Books, 1999. 

COMENTÁRIO: Esse livro é a referência teórica, para a elaboração deste 
capítulo. Aprofunda o tratamento dos temas aqui apresentados. 
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BERNSTEIN, Peter. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de 
Janeiro, Campus, 1997. 

COMENTÁRIO: Trata-se de uma HPE – não de uma história do pensamento 
econômico, mas sim do estatístico – extremamente bem escrita por um autor 
erudito. Esse livro, ganhador de prêmios literários, é merecedor de todos os 
elogios, inclusive o de seu subtítulo. 

KURTZMAN, Joel. A morte do dinheiro. São Paulo, Atlas, 1995. 

COMENTÁRIO: Mostra como a economia eletrônica (“dinheiro megabyte”) 
desestabilizou os mercados mundiais. É uma leitura leve, para iniciantes e 
futuros profissionais da área financeira. 
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