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CAPÍTULO 1 

 

POSTULADOS DA TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA E 

DE UMA TEORIA ALTERNATIVA DA MOEDA 1 

 

"Moeda é uma instituição. Como a Igreja, o Estado, o casamento. Ninguém diz 
que uma instituição faliu porque existe uma 'quantidade excessiva' de instituição. 

O casamento está em crise, mas não porque existem muitos casamentos. Mesma 
coisa para a moeda: está em crise, mas não porque existe muita moeda ou 

porque o Banco Central não é independente, ou por causa do déficit público. 
Infelizmente, o problema não é tão simples. Instituição não depende de 

quantidade" (SAYAD. FSP, 23/12/91).                             

 

1.1. Introdução 

 A história das idéias sobre moeda tende a se concentrar sobre as idéias 
"bem sucedidas" ou dominantes, o que significa as que aparecem como 
precursoras da atual ortodoxia monetária. As idéias críticas alternativas são 
ignoradas ou esquecidas. 

 Por que a reação contra essas idéias? Porque os autores contra-corrente 
atacam justamente os sustentáculos da Teoria Quantitativa da Moeda, respaldo 
da condução ortodoxa da política monetária. Os pontos críticos dessa teoria estão 
nas suas premissas. Seus defensores as acham imediatamente evidentes e as 
admitem como universalmente verdadeiras sem exigência de demonstração. 

 O postulado é uma proposição não evidente nem demonstrável, que se 
admite como princípio de um sistema dedutível, de uma operação lógica ou de um 
sistema de normas práticas. Usa-se também a expressão axioma 2, que é uma 
proposição que se admite como verdadeira, simplesmente, porque dela se podem 
deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico. 

  

                                            
1 Edição revista e ampliada de: COSTA, Fernando Nogueira da. Postulados de Uma Teoria Alternativa 

da Moeda. Ensaios FEE. Porto Alegre, (15) 1: 62-79, 1994. 
2 COSTA, Fernando N.. Relação Gasto-Liquidez (As Três Tríades). Ensaios de Economia Monetária. 

SP, Bienal, 1992. p. 22. 
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A Teoria Quantitativa da Moeda consiste de um conjunto de proposições 
interrelacionadas ou postulados que suportam a conclusão de que quando a 
quantidade de moeda torna-se abundante, seu valor ou poder de compra cai, e 
consequentemente o índice geral de preços das mercadorias eleva-se 3. Os 
defensores dessa teoria geralmente postulam suas hipóteses, em vez de 
demonstrá-las claramente. 

 Há muito tempo, existem contribuições críticas capazes de conformarem 
um corpo de doutrina oposta à Teoria Quantitativa da Moeda. Elas têm sido 
levantadas, recorrentemente, contra essa teoria. Estas críticas nunca são 
mutuamente exclusivas e nem sempre são consistentes entre si. Há alguma 
sobreposição e algum conflito. Cabe resgatá-las e dar-lhes organicidade em certo 
corpo abrangente e coerente. Há, na teoria monetária, confusão entre correlação 
e causalidade, causa e efeito, identidade e funcionalidade, o que permite que a 
simples inversão de argumento constitua, muitas vezes, verdadeiro "ovo-de-
Colombo", ou então se caia em dilema "ovo-e-galinha"... 

 O Postulado da Proporcionalidade da Teoria Quantitativa da Moeda 
estabelece que dada  variação percentual no estoque nominal de moeda resultará 
em idêntica variação percentual no nível geral dos preços.  

 Sua crítica implica mostrar que a demanda de encaixe real e sua 
contrapartida, a velocidade de circulação da moeda, não são estáveis. Assim, não 
se produz o efeito saldo real, que justificaria o gasto do "excesso nominal" de 
moeda, isto é, gastar “o além da conta”. Deve-se refutar ainda a hipótese dos 
modelos de equilíbrio da economia que assumem, permanentemente, o pleno 
nível de ocupação da capacidade produtiva. 

 A ligação chave nessa explicação quantitativista é a relação entre a taxa de 
dispêndio, de um lado, e a discrepância entre o saldo real efetivo e o desejado, de 
outro. O mecanismo de transmissão direto refere-se ao processo pelo qual o 
impacto da variação monetária é canalizada para o nível de preços via um efeito 
antecedente sobre a demanda de bens.  

 O Postulado da Causalidade da Teoria Quantitativa da Moeda estabelece 
que variações monetárias precedem e causam variações no nível de preços.  

 Nesta relação de causa-e-efeito, a moeda é vista como a variável ativa e o 
nível de preços como a variável passiva ou dependente. Sua crítica exige a 
inversão na direção de causação.    

                                            
3 HUMPHREY, T. H.. The Quantity Theory of Money: Its Historical Evolution and Role in Policy 

Debates. in CHRYSTAL (ed.). Monetarism I. London, Edward Elgar, 1990. apud COSTA, Fernando 
Nogueira da. Introdução e Tradução. Texto Didático de Economia Monetária.  Campinas, IE-
UNICAMP, 1992. 
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 O Postulado da Neutralidade da Teoria Quantitativa da Moeda estabelece 
que, exceto para períodos transitórios de ajustamento, variações monetárias não 
exercem influência sobre variáveis econômicas reais, p.ex., produto agregado, 
emprego, preços relativos, etc..  

 Estas variáveis, argumenta-se, são determinadas por condições não-
monetárias básicas como as preferências, a tecnologia, a dotação de recursos, e 
as taxas de substituição técnica entre fatores de produção. Para criticá-lo, é 
necessário revelar que a moeda não é simplesmente um "véu", obscurecendo os 
fenômenos que realmente importam. A crítica abandona a pretensa 
imparcialidade: a moeda não é neutra e importa, nas decisões. 

 Como colorário da proposição quantitativista que o estoque nominal de 
moeda é o fator causal independente governante do nível geral dos preços, o 
Postulado da Exogeneidade refere-se à condição requerida desse fator não ser 
determinado pela demanda.   

 Se a quantidade de moeda não for uma variável independente, mas em vez 
disso responder passivamente a mudanças antecedentes na demanda por ela, 
então os teóricos quantitativistas não podem alegar que ela joga o papel ativo 
iniciante na determinação do nível de preços. Em sua crítica, portanto, mostra-se 
a interdependência entre a oferta e a demanda por moeda.  

 Deve ser observado que a neutralidade da moeda refere-se aos preços 
relativos e não ao nível geral de preços. Deduz-se, a partir desses Postulados, a 
Teoria Monetária do Nível dos Preços, estabelecendo que este nível tende a 
ser influenciado predominantemente por variações na quantidade da moeda.  

 A implicação é que a instabilidade do nível de preços deriva, 
principalmente, de distúrbios monetários em vez de causas não-monetárias 
originárias no setor real da economia. Contrapõe-se à essa visão a demonstração 
que os preços são formados a partir de custos, inércia ou expectativas. Além 
disso, os oligopólios tem a capacidade de provocar a oscilação da dispersão dos 
preços relativos, afetando o índice geral de preços. 

 É possível, então, elaborar postulados para dedução de uma Teoria 
Alternativa da Moeda, lógica e consistente, a partir das críticas às premissas 
da Teoria Quantitativa da Moeda, realizadas ao longo de determinado 
percurso conceitual da história do pensamento econômico. Este percurso sai 
da Escola Bancária (autores como Thornton, Tooke, Mill, etc.), passando pela 
Escola Sueca (Wicksell, Myrdal, Lindahl, etc.) e atingindo a Escola Pós 
Keynesiana (Hicks, Kaldor, Davidson, Minsky, Moore, etc.) 4. 

                                            
4 Emprega-se aqui as denominações Escola Bancária e Escola Pós Keynesiana em latu sensu, por 

incluir autores tais como Thornton, e Hicks e Kaldor, respectivamente, no sentido de suas tradições. 
Ver COSTA, Fernando Nogueira da. Por uma Teoria Alternativa da Moeda. Campinas, Tese de 
Livre-docência, 1994. 
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 O objetivo deste capítulo é expor idéias dessas Escolas de Pensamento, 
através da investigação das obras em teoria monetária de seus principais autores, 
que contribuíram para a elaboração dos postulados dessa Teoria Alternativa da 
Moeda: Postulados da Instabilidade da Velocidade da Moeda, da Validação 
Monetária, da Não-neutralidade da Moeda, da Endogeneidade da Oferta 
Monetária, e sua contrapartida: uma Teoria de Fixação dos Preços. Busca-se o 
confronto com os citados Postulados da Teoria Quantitativa da Moeda, teoria 
monetária hegemônica em cursos de formação convencional de economistas, 
para possibilitar melhor entendimento sobre o papel da moeda e do crédito na 
economia contemporânea. À guisa de propiciar visão geral do que será detalhado 
nos próximos capítulos, será realizado a priori esforço de síntese de toda a 
reflexão.   

 

1.2. Postulado da instabilidade da velocidade da moeda  

 Este postulado contesta a Teoria Quantitativa da Moeda que 
"erroneamente assume a estabilidade na velocidade e em sua contrapartida, a 
demanda por moeda. De fato, a velocidade é volátil, variável imprevisível, 
influenciada por expectativas, incerteza e variações no volume de ativos 
substitutos da moeda" 5. É afetada por mudanças institucionais ou nos 
comportamentos habituais dos agentes.  

 O comportamento errático da velocidade torna impossível prever o efeito 
que dada variação monetária terá sobre os preços, ou vice-versa, podendo 
ocorrer variações nos preços sem que ocorram na quantidade de moeda. 
Variações na velocidade de circulação da moeda, provocadas no curto prazo por 
variações na taxa de juros e no longo prazo por inovações financeiras, podem 
atenuar ou acentuar o impacto na validação de determinado nível de preços por 
dado estoque monetário.  

 Os fatores que afetam a demanda por dinheiro, interdependente com a 
oferta de moeda, são também determinantes da sua contrapartida: a velocidade 
da moeda. Esta não é meramente dependente das condições técnicas e dos 
hábitos comportamentais, como propõe a Teoria Quantitativa da Moeda, não 
sendo vista, por uma Teoria Alternativa da Moeda, como constante exógena, 
somente com possibilidade de mudança secular. A velocidade pode variar na 
medida em que os determinantes de sua circulação, retenção ou liberação, 
influenciados por expectativas, são instáveis, inclusive no curto prazo.  

 A rapidez de circulação de cada um dos diferentes componentes do meio 
circulante depende, essencialmente, de sua natureza e do estado de confiança, 
que varia segundo as épocas. A questão se relaciona, essencialmente, a 
problema de custo de oportunidade face às previsões. Esta característica, 

                                            
5 HUMPHREY; op. cit.; p. 47. 
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aplicada aos diferentes meios circulantes, fornece observações diferentes para os 
vários agentes econômicos. Ocorre em função de grau de confiança no emissor 
de títulos financeiros, perda de juros no caso de encaixe (ou de aplicação 
precoce), situação "alarmante", risco inerente, etc. A quantidade de meio 
circulante não é certa proporção, fixa ou estável, do conjunto de pagamentos 
efetuados durante dado período. Esta questão se coloca a propósito da 
proporcionalidade dos preços, postulada pela Teoria Quantitativa da Moeda. 

 Bom estado de confiança não incita aos agentes econômicos a estarem 
prevenidos contra o imprevisto. A imprudência leva a que perda dos juros 
resultante da detenção de moeda, durante alguns dias, possa ser negligenciada. 
Quando, pelo contrário, advem-se período de desconfiança, os investidores 
tornam-se inseguros e ariscos, acentuando a compra e a venda precoce. 

 A expressão rapidez de circulação considera claramente essas oscilações 
entre os chamados encaixes de transação (circulação ativa da moeda) e de 
precaução ou especulação (retenção ociosa da moeda). O encaixe transacional é 
a priori  função dos pagamentos correntes. A moeda utilizada para transações é 
variável passiva que se ajusta ao nível do produto e dos preços, como 
sancionadora de decisões, não sofrendo influência direta dos juros. Os outros 
encaixes, diferentemente, dependem da taxa de juros e do estado de confiança. 
Quando a atividade econômica prospera, a preferência pela liquidez diminui, mas 
em período de "alarme" ela pode se tornar absoluta, ou seja, insensível ao custo 
de oportunidade, consequentemente, à taxa de juros. Os saldos precaucionais 
são afetados, no curto prazo, pelo grau de desconfiança na atividade dos 
negócios . 

 A demanda por saldos não acompanha, na mesma proporção, as variações 
no nível de preços. Há duas linhas explicativas para esse fenômeno. Pela 
primeira, para evitar perdas, surge o desejo de dividir riscos e não ficar com o 
meio circulante se depreciando. Na segunda, para buscar lucros, há o desejo de 
trocar moeda por mercadorias com o objetivo de beneficiar-se de esperado 
crescimento de preços mais adiante. 

 Não se pode afirmar que os economistas do século passado consideravam 
a velocidade como constante. A ênfase deles na variabilidade da velocidade de 
circulação da moeda como função da situação econômica geral revela que o 
reconhecimento dessa evidência não é mérito inédito da análise econômica 
keynesiana 6. 

 A proposição de que o montante do meio circulante que está sendo 
retido varia amplamente, em  curto prazo, eqüivale a renunciar à Teoria 
Quantitativa da Moeda, no sentido mais estrito de que a elevação do nível geral 
dos preços é necessariamente determinada pela expansão monetária.  

                                            
6 SCHUMPETER, Joseph A.. História da Análise Econômica. RJ, Ed. Fundo de Cultura, 1964 (original 

de 1954). Vol. 3, p. 404. 
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 O público, ativamente, escolhe ou "elege" a manutenção de saldos de 
dinheiro "em caixa". As decisões individuais atrás do comportamento do público, 
quanto à retenção de saldos líquidos, sugerem a análise dos motivos que 
estimulam a demanda por dinheiro. A explicação do encaixe desejado depende 
de hipóteses referentes à atitude volátil do público. 

 Há os motivos especulativo e precaucional, além do transacional, para reter 
moeda. O motivo especulativo vê moeda e títulos como ativos alternativos, com a 
posse de títulos sendo dependente de suas taxas de juros. "Esta introdução da 
taxa de juros na demanda por moeda, onde predominava a variável transacional 
sugerida pela Teoria Quantitativa da Moeda, é o principal legado empírico de 
Keynes. Uma vez que a taxa de juros é introduzida, não há pressuposição de que 
a velocidade será constante de período a período" 7. 

 Em rara situação de armadilha de liquidez, quando a taxa de juros está no 
nível esperado mais baixo, aumenta a demanda por saldos ociosos, ou seja, a 
demanda por moeda por motivo especulativo, pois se espera que a taxa de juros 
suba. A velocidade de circulação da moeda é também baixa, reajustando-se 
passivamente às variações da oferta de moeda. Quando a preferência pela 
liquidez não é absoluta, como é no citado caso, a velocidade de circulação da 
moeda modifica-se de modo correlacionado com a taxa de juros. Em estagflação, 
enquanto o nível de atividade cai, e o nível geral dos preços cresce, diminui a 
demanda por saldos ociosos, elevando-se, em conjunto com a taxa de juros, a 
velocidade de circulação da moeda. Certa queda na oferta de moeda acomoda a 
menor solicitação monetária, devido à condição estagnada da produção. 

 A idéia que as inovações financeiras contribuem para a instabilidade 
da demanda por moeda surge de observações empíricas do comportamento 
errante dessa demanda entre os novos produtos financeiros e os depósitos 
transferíveis por cheques, principalmente devido às técnicas empresariais de 
administração de caixa disponível.  

 Essas inovações alteram a natureza do processo transacional e permitem 
às firmas economizarem a necessidade de saldos transacionais. Esses 
aperfeiçoamentos, estimulados tanto por inovações tecnológicas externas, por 
exemplo, em telecomunicação e informatização, quanto por decisões internas às 
firmas, devem-se aos elevados custos de oportunidade da posse de 
disponibilidades. O processo é induzido pela pressão do crescimento da taxa de 
juros. Obviamente, a consideração explícita das inovações financeiras é 
especificação econométrica extremamente difícil à qual os modelos do 
mainstream renunciam. 

 Finalmente, é importante frisar que a velocidade de circulação da moeda 
relaciona-se com a volição, ato pelo qual a vontade determina a causa última da 

                                            
7 GOLDFELD, Stephen M.. Demand for Money: Empirical Studies. EATWELL, MILGATE & NEWMAN 

(ed.). The New Palgrave: Money. London, Macmillan, 1987. p. 132. 
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demanda por moeda, ao invés de com algo que parece à primeira vista acidental 
ou arbitrário como mero cálculo aritmético sem conteúdo econômico. Focalizando 
a volição na demanda por moeda e não enfatizando os aspectos mecânicos do 
fluxo circular da moeda, a abordagem na tradição de uma Teoria Alternativa da 
Moeda supera a da Teoria Quantitativa. 

 

1.3. Postulado da validação monetária  

 Os defensores da doutrina do real bills, no século XIX, apontaram que "o 
canal de influência vai em direção oposta à causalidade da Teoria Quantitativa da 
Moeda. Por sua argumentação, renda e preços determinam a demanda por 
moeda, a qual, em compensação, determina a oferta de moeda. Desde que a 
oferta monetária é o resultado e não a causa das variações no gasto, renda e 
preços, segue-se que as variações monetárias não podem ser a fonte de inflação, 
deflação ou outro distúrbio econômico. Por isso, a interpretação dos teóricos 
quantitativistas a respeito de inflação, desequilíbrio do balanço de pagamentos e 
ciclo de negócios estaria errada. As fontes das rupturas econômicas estariam em 
causas reais (não monetárias)" 8.  

 A doutrina do real bills afirma que os passivos em depósitos nunca são 
excessivos se bancos restringem seus ativos remunerados aos títulos reais. Estes 
poupança são títulos de dívida direta sacados de certo credor para o devedor com 
valor em processo de criação, obtendo como colateral garantias reais da 
produção, do consumo ou do patrimônio. O desconto desses títulos genuínos 
comporta em si sua própria limitação. Além disso, faz com que o meio circulante 
expanda e contraia, elasticamente, na medida em que a produção e o comércio 
se expandam ou se contraiam. Se banco se limitasse a este tipo de negócios, não 
poderia, realmente, elevar seus empréstimos por conta própria, ou melhor, além 
da conta, porque as mercadorias precisariam primeiramente ser produzidas e 
vendidas. Nesse caso, os empréstimos por descontos de títulos comerciais não 
elevariam os preços já estabelecidos.  

 Essa doutrina duvida do sentido da causalidade, apontado pelos teóricos 
quantitativistas, na explicação do valor do dinheiro. Para ela, a alta dos preços 
deve ser considerada como a causa e o crescimento da oferta de moeda como o 
efeito. 

 A "contra-Teoria Quantitativa da Moeda", portanto, tem a visão que o 
controle monetário, geral e não seletivo, não é instrumento eficaz para estabilizar 
preços. Isto porque a oferta da moeda depende do fluxo de gasto monetário e, 
então, é resultado e não a causa das variações dos preços. Essencialmente, essa 
teoria é a seguinte: uma vez que, de um lado, as mercadorias podem ser 
compradas sem o uso da própria moeda (definida estritamente), através do 

                                            
8 HUMPHREY; op. cit.; p. 47/8. 
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crédito, e, de outro lado, a moeda não precisa tornar-se toda ativa – caso seja 
entesourada, realmente ela é inexistente no que concerne à ação direta sobre os 
preços –, o estoque monetário nominal total, sobre o qual a Teoria Quantitativa da 
Moeda raciocinou, não é o pertinente.  

 A oferta de moeda creditícia efetiva-se apenas caso haja demanda por 
ela.  A circulação ativa é dependente da efetivação da renda nominal. A 
causalidade direciona-se então do nível de preços para a oferta monetária 
bancária. As flutuações de preços são devido a causas não estritamente 
monetárias, em vez de serem provocadas por variações na quantidade de moeda. 
Isto não significa que a prudência bancária não seja requerida; certamente é. Mas 
qualquer excesso de moeda acaba retornando ao sistema bancário, via o 
princípio do refluxo. Os agentes econômicos ou depositam-na novamente, ou 
liquidam passivos, ou, se ela estiver se depreciando, demandam títulos e/ou 
outras moedas estrangeiras.  

 É necessário, em consequência, adotar teoria "não estritamente monetária" 
dos preços, explicando o movimento destes a partir de decisões microeconômicas 
descentralizadas, descoordenadas e desinformadas a priori. A moeda entra na 
explicação não como causadora, mas simplesmente como sancionadora.  

 O valor do dinheiro é variável dependente, porque seu poder de compra 
depende do preço daquilo pelo qual pode ser trocado. Se os preços estão baixos, 
o dinheiro compra montante elevado de outras coisas, tendo grande valor; se os 
preços estão altos, compra montante pequeno de outras coisas, tendo pouco 
valor.  

 O valor do dinheiro comporta-se em razão inversa ao nível geral dos 
preços: cai quando ele sobe, e sobe quando ele abaixa9. 

 O problema dos preços não é problema meramente monetário. Pelo 
contrário, a circulação monetária depende dos preços. Em Teoria Alternativa da 
Moeda, a moeda apresenta-se como validadora (ou sancionadora) social das 
decisões privadas 10. Constitui-se em prova de demanda social pelas mercadorias 
particulares, produzidas, consequentemente, com emprego de trabalho aceito 
socialmente. A moeda, portanto, estabelece certa regra de coerência social, 
sinalizando a distribuição de trabalho que atende à necessidade do mercado. 

 O dinheiro não possui valor próprio 11. Os preços dos bens e os custos de 
produção da própria moeda mercadoria, por exemplo, o ouro, exercem influência 
mútua e adquirem seus respectivos valores de troca, precisamente, mediante o 
processo de troca. Desperdiça-se trabalho, quando se ultrapassa o montante de 
                                            
9 MILL, John Stuart. Princípios de Economia Política. SP, Abril Cultural, 1983 (original de 1848). cap. 

VIII, p. 51. 
10 MOLLO, Maria L. R.. Estado e Economia: O Papel Monetário do Estado. Estudos Econômicos. SP, 

USP, jan-abr 1990. 
11 WICKSELL, Knut. Lições de Economia Política. SP, Nova Cultural, 1986 (original de 1911). p. 248. 
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tempo de trabalho socialmente necessário. O produtor recebe o valor aceito pelo 
mercado daquilo que produz. Esta idéia está de acordo com o postulado da 
validação monetária, em que o valor do dinheiro é o seu poder de compra, ou 
seja, é determinado pelo nível geral dos preços, explicado não pela Teoria 
Quantitativa da Moeda, mas sim por Teoria Alternativa dos Preços. 

 No entanto, algumas teorias de preços administrados colocam  ênfase  
somente em suposto controle de preços por parte dos trustes e dos cartéis, da 
avidez dos comerciantes, das reivindicações de aumentos salariais dos 
sindicatos, dos direitos tarifários, etc. Consideram, freqüentemente, o dinheiro 
como massa amorfa infinitamente elástica ou plástica, que se adapta por si 
mesma, sem pressionar o nível dos preços, sendo completamente passiva no que 
diz respeito ao mecanismo de preços, enquanto estes se regulam unicamente por 
circunstâncias que afetam aos ofertantes das próprias mercadorias. A tal ponto há 
o hábito de verificar ex-post que o sistema de crédito contemporâneo satisfez a 
demanda efetiva de meios de troca por parte da sociedade que não se concebe 
que a posse de moeda pelo comprador influa sobre os preços em termos de sua 
capacidade de sancioná-los, que muda o sentido direcional da influência moeda-
preço.  

 O mark-up desejado ex-ante só é efetivado ex-post se o vendedor 
encontrar comprador com dinheiro, disposto a adquirir o bem ao preço oferecido. 

 A crítica é que, ao explicarem preços por preços, há risco dessas teorias de 
preços administrados pelos ofertantes caírem em raciocínio circular, cuja única 
fuga lógica possível é, arbitrariamente, utilizar alguma instituição exógena, 
escolhida entre autoridades monetárias, oligopólios, sindicatos, etc., que 
obstaculizaria "o livre jogo de mercado". No que diz respeito aos preços finais dos 
bens, portanto, existe também relação essencial entre os bens e o dinheiro, que 
não se pode explicar, satisfatoriamente, sem se referir a este último.  

 De acordo com um dos postulados da  Teoria Alternativa de Moeda, é 
necessária a ideia de moeda sancionadora, para que os aumentos relativos de 
preços, decididos por oligopólios, se efetivem nominalmente ex-post.  

 O efeito da expansão da quantidade de moeda em circulação sobre os 
preços não é explicado satisfatoriamente se não se orienta por teoria dos preços 
em termos monetários que exige a contextualização da decisão de gasto: quem 
adquire a oferta de moeda que ingressa, o que decide fazer com ela (gastar ou 
aplicar), e qual é o estado da economia na qual atua essa moeda adicional. Nas 
palavras do Schumpeter: "embora não haja realmente muito mais sentido em 
disputar sobre a questão de saber se é a quantidade de dinheiro ou a folha de 
pagamento acrescida a 'causa' da inflação do que haveria numa pendenga sobre 
a questão de saber se é a bala ou a intenção do assassino a 'causa' da morte da 
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vítima, ainda há algo a dizer quanto a concentrar-se sobre os mecanismos pelos 
quais o acréscimo na quantidade de dinheiro torna-se operativo" 12. 

Por método de desequilíbrio dinâmico, na teoria dos movimentos dos 
preços, a moeda sanciona ex-post (não causa) decisões ex-ante de gasto, de 
aplicação, de formação de estoques e de fixação de preços. As decisões 
planejadas demandam liquidez a posteriori para serem efetivadas. 

 O ponto de partida para abordar o problema das variações no valor da 
moeda contemporânea pode ser encontrado em Teoria Geral dos Preços, 
alternativa à Teoria Quantitativa da Moeda. Quando se abandona esta última 
teoria, a determinação dos preços ocorre fora do modelo de maneira exógena. 
Supõe-se que os preços devem cobrir os custos com certa margem de lucro 
estável. O modelo se converte em modelo de preços fixos 13. No entanto, os 
sinais de validação ex post pelo pagamento em dinheiro de decisões ex ante 
ocorrem inclusive em mercado de preços fixos. A macroeconomia não se priva 
desse meio de ajuste das decisões tomadas no “nível microeconômico”. 

 A decisão não-ratificada não se deve a eventual escassez 
macroeconômica de moeda, mas sim à pré-condição da circulação ativa da 
moeda: haver decisões de gastos por parte de outros agentes econômicos.  

 Trata-se de confronto entre a decisão de fixar preços e a decisão de gastar. 
Se ambos agentes econômicos (vendedores e compradores) decidem efetivar a 
transação de compra-e-venda, não será o estoque nominal de moeda existente 
que não a sancionará. Dependendo dos termos da negociação – venda a prazo 
pelo fornecedor, crédito ao consumidor pelas financeiras, desconto e/ou 
empréstimo de capital de giro pelos bancos comerciais, etc. –, a moeda creditícia 
se expandirá. 

 Caso não haja disposição para dar ou para tomar crédito, em situação de 
maior retenção ociosa de dinheiro por motivo precaucional ou especulativo, a taxa 
de juros deve estar relativamente alta. Nesta circunstância, perceber-se-á, como 
contrapartida da validação das decisões através de pagamentos monetários, a 
elevação da velocidade de circulação da moeda demandada por motivo 
transacional.  

 

1.4. Postulado da não-neutralidade da moeda 

 Segundo Humphrey, "keynesianos modernos argumentam que a Teoria 
Quantitativa da Moeda é inválida porque assume haver tendência automática ao 
pleno emprego. Se existem recursos desempregados e excesso de capacidade, 

                                            
12 SCHUMPETER; op. cit.; p. 414. 
13 HICKS, John. Methods of Dynamic Economics. Oxford, Oxford University Press, 1985. Cap. VIII. 
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certa expansão  monetária, se afeta a taxa de juros, pode produzir crescimento no 
produto mais do que crescimento nos preços. Variações monetárias podem ter 
efeito permanente, através das taxas de juros, sobre produto e outras variáveis 
reais, contrariamente ao postulado de neutralidade da Teoria Quantitativa da 
Moeda" 14. 

 Na realidade, nunca se atinge o pleno emprego em todos setores, devido 
aos efeitos de estrangulamento intersetorial.  Devido ao encadeamento entre eles, 
no fornecimento de insumos, algum setor com pleno emprego impede que outros 
alcancem também a plena utilização da capacidade produtiva. Mas, em vez da 
adoção dessa explicação em termos de déficit de oferta agregada, alguns teóricos 
pós-keynesianos apelam para explicação alternativa para o desemprego, em 
termos de déficit da demanda agregada, devido à preferência pela liquidez.  

 A moeda pode ser mais que somente um véu, constituindo fenômeno real. 
Eventual preferência por liquidez leva ao diferimento dos gastos e à não aceitação 
dos preços desejados e/ou oferecidos pelos vendedores. Com as reações 
posteriores, observa-se que a moeda é não-neutra, pois afeta as decisões e as 
motivações. 

 Em Teoria Alternativa da Moeda, os fatores monetários não ativam 
diretamente os gastos: não há efeito saldo real, tal como propõe a Teoria 
Quantitativa da Moeda. Na realidade, a causalidade é inversa: a oferta de moeda 
que responde, sancionando ou não, às decisões de gastos. 

 Desfazendo-se a relação direta entre a quantidade em circulação da 
moeda e os gastos e preços, cria-se a abordagem wickselliana através de a oferta 
agregada e a demanda agregada, desequilibrados entre si em função de 
desajuste-reajuste de juros. A Teoria Quantitativa da Moeda não possui o atributo 
da generalidade, devido à sua inaplicabilidade ao sistema de crédito puro, com 
oferta de moeda creditícia endógena, criada, na relação entre bancos e clientes, 
em reação a esse desajuste entre a taxa de juros de mercado e a taxa de lucro 
esperada. Como veremos, em outro capítulo, essa tentativa de reabilitação que 
Wicksell fez da Teoria Quantitativa da Moeda foi, na realidade, sua destruição 
lógica. 

 Pela interpretação alternativa, a relação entre o volume de meios de 
pagamentos e os preços se produz através do mercado de crédito via aumento ou 
diminuição da taxa de juros. Esta, ao afetar ao investimento, modifica o nível de 
renda e a demanda, repercutindo nos preços. A relação entre a quantidade de 
moeda e os preços fica, de acordo com essa argumentação heterodoxa, reduzida 
à reação de tipo secundário (indireta), que pode ser compensada por distintas 
causas. Além disso, é influenciada pelas próprias variações na oferta de 
mercadorias, como resultado do aumento ou da diminuição do nível de produção. 

                                            
14 HUMPHREY; op. cit.; p. 47. 
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 O mecanismo de transmissão indireto refere-se ao processo pelo qual certa 
variação monetária influencia gastos e preços, indiretamente, via seu efeito 
antecedente sobre a taxa de juros. Por um lado, o mecanismo indireto conta com 
a criação de diferencial entre a taxa esperada de lucro sobre o investimento de 
capital e a taxa de juros de mercado e com investimento em resposta a este hiato. 
Por outro, os juros representam, para o formador de preços, custo financeiro e/ou 
custo de oportunidade na aplicação de capital. 

 O ponto de partida do investigador econômico deve residir nos planos dos 
agentes econômicos. Quando, em economia de mercado descentralizada, 
existem muitos sujeitos econômicos, há muitos planos distintos em ação. A 
interdependência estratégica desses planos resulta em futuro incerto. Em certos 
períodos, as expectativas dos vendedores ou dos compradores não se cumprem 
ao longo do processo. O desvio entre as expectativas e o curso real dos 
acontecimentos dá motivo a que se modifiquem os planos dos agentes. 

 No caso de demanda insatisfeita, que não pode ser substituída, a única 
alternativa para o dinheiro não gasto é entesourá-lo ou aplicá-lo, para o futuro. O 
resultado é o mesmo que o derivado de eventual aumento da preferência pela 
liquidez: o vendedor fica com estoques que não desejava conservar; o 
consumidor fica com dinheiro retido ou aplicado. 

 A moeda não é neutra; sua retenção provoca efeitos danosos do ponto de 
vista da realização da produção. São produzidos bens que não se vendem; os 
fundos investidos nesses bens se arriscam a perder. Isto significa que o produtor 
fica com um passivo (ou obrigação) contra o qual não obteve correspondente 
retorno monetário no ativo. Esta dívida passiva não liquidada dos produtores não 
é assumida voluntariamente, mas sim a partir de renda esperada não confirmada. 

 Qualquer agente econômico nesse estado de "desequilíbrio" de balanço, 
equilíbrio pensado não como trajetória real, mas sim como padrão de referência 
idealizado, toma medidas para corrigí-lo. Daí a necessidade de análise seqüencial 
dinâmica dos efeitos dessa não validação monetária. No caso da Teoria 
Alternativa da Moeda, delinea-se também o  mecanismo de transmissão indireto, 
via taxa de juros, dos fatores monetários  aos reais. A idéia é que os bancos 
afetam as decisões, variando a liquidez geral através do movimento da taxa de 
juros. A capacidade de tomar empréstimos de determinada empresa depende 
dela suportar a variação da carga de juros do crédito, face à sua expectativa de 
rendimento futuro, e oferecer garantia patrimonial para apaziguar o risco do 
credor. 

 Crédito bancário adicional é demandado para financiar acréscimos no valor 
dos estoques e no capital de giro, durante o intervalo entre a produção e as 
vendas, ou melhor, entre as datas dos pagamentos dos insumos e da mão-de-
obra e as datas de recebimento das receitas das vendas. Elevações na taxa de 
salários nominais e nos custos das matérias primas são seguidas por aumento na 
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quantidade de moeda demandada. Se sancionada por crédito, há correspondente 
acréscimo nas contas correntes bancárias e, portanto, no estoque nominal de 
moeda. Também elevações no volume do produto, mesmo com custos 
permanecendo estáveis, similarmente, requerem acréscimo nos empréstimos 
bancários para financiar o maior valor dos bens em processo (ou em estoques), 
até que as maiores receitas de vendas cubram o financiamento adicional das 
necessidades de capital de giro. 

 Os bancos fixam a taxa de juros de empréstimos, tendo em conta a taxa 
básica de juros determinada pelo Banco Central, e então esperam atender à 
demanda de crédito que resulta. Empréstimos bancários às empresas não-
financeiras aumentam, proporcionalmente, com seus requerimentos de capital-de-
giro, no caso de inelasticidade da demanda dos empréstimos aos juros fixados 
em curto prazo. 

 Nesse caso, a capacidade das autoridades monetárias restringirem o 
crescimento de empréstimos  às empresas não-financeiras, indiretamente, 
variando as taxa de juros em  curto prazo, é limitada. No curto prazo, isto é, em 
período de mercado, principalmente em situação de excesso involuntário de 
estoques, a demanda de crédito aparece amplamente como insensível às 
variações dos custos de juros. No médio prazo, ou seja, período de produção, tal 
processo, cumulativamente, reverte expectativas, leva à suspensão de decisões 
de produção, férias coletivas, dispensa de empregados. No longo prazo, dito 
período de investimento, o aumento da capacidade ociosa provoca adiamento de 
decisões de investimento, recessão e desemprego (ver fluxograma). 

 Desde que o Banco Central, consistente com seu papel supremo de dar 
suporte ao sistema financeiro, intervém e opera para permitir o estoque nominal 
de moeda acomodar os acréscimos na demanda de crédito bancário, agregados 
monetários podem propriamente ser considerados como movendo 
endogenamente. Em geral, a autoridade monetária somente fixa, exogenamente, 
a taxa de juros em  curto prazo, levando em conta o nível geral dos preços, o 
nível de emprego, o grau de fragilidade financeira,  a relação câmbio-juros, etc., 
pela qual estará disposta a oferecer assistência de liquidez a bancos ou a pagar 
por (ou remunerar) títulos de dívida pública. Mas o estoque nominal de moeda, 
em si próprio, não é variável controlada diretamente. 

 Pode ser argumentado que, teoricamente, seria possível para o Banco 
Central recusar-se a acomodar as pressões expansionistas altistas sobre o 
estoque nominal de moeda, via crédito bancário, causadas por crescimento dos 
preços e dos salários. Esta recusa em "sancionar a inflação" via oferta monetária, 
como será visto, tem limites inclusive políticos, colocados pela forte reação social 
à maior volatilidade nas taxas de juros e à conseqüente instabilidade econômico-
financeira. 
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MECANISMO DE TRANSMISSÃO MONETÁRIA 
 
 

 P Preços fixados ex-ante = 
f( mark-up desejado) 

PERÍODO   

 D Validação monetária =  
f( motivos para demanda 

por moeda ) => 
velocidade de circulação 

da moeda variável 

DE   

 Ve Vendas realizadas => 
mark-up efetivo 

MERCADO   

 VE Variação de estoques =  
f( faixa desejada ) 

   

PERÍODO Y Produção =  
f( decisão de curto prazo ) 

   

DE N Nível de emprego 

   

PRODUÇÃO Y / K Grau de utilização de 
capacidade produtiva 

   

PERÍODO DE 
INVESTIMENTO 

K / K Investimento =  
f( decisão de longo prazo) 
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1.5. Postulado da endogeneidade  

 A chamada doutrina da necessidade do comércio, no século XIX, 
argumentava que, contrariamente à Teoria Quantitativa da Moeda, a oferta de 
moeda é variável endógena, que responde passivamente às mudanças na 
demanda por ela. Conforme a doutrina do real bills, se a moeda somente entra 
efetivamente em circulação ativa (fora das reservas ou entesouramento) em 
função das reais necessidades transacionais, representadas por títulos de dívida 
real (contrapartida de atos de compra-e-venda não fictícios), sua oferta nunca 
estará em excesso. De acordo com a lei do refluxo, também originária da Banking 
School, a moeda, quando não desejada, retornaria para o emissor bancário, seja 
pelo pagamento de empréstimos do devedor, seja pela aplicação financeira do 
investidor. Em suma, não haveria mecanismo de transmissão direto e/ou efeito 
saldo real, correndo da moeda para preços, premissa da Teoria Quantitativa da 
Moeda. 

 "Uma implicação dessas doutrinas, aplicadas ao padrão monetário 
contemporâneo, é que variações monetárias não podem influenciar preços. 
Sendo determinada pela demanda, o estoque de moeda não pode nem exceder 
nem cair abaixo da quantidade de moeda demandada. Com a quantidade de 
moeda ofertada de maneira interdependente com a quantidade demandada, 
nunca uma situação de oferta excessiva ou redundante de moeda creditícia, 
criada endogenamente através de contrapartidas entre débitos e créditos, pode se 
desenvolver, para estimular gastos ou forçar preços para cima" 15.  

 A moeda creditícia, por causa de sua geral aceitação como meio de 
pagamento, é diferente de todos os outros bens. É possível fazer analogia entre 
oferta endógena de moeda bancária e produção sob encomenda 16. Para todos os 
bens produzidos para mercado, a oferta existe independentemente da demanda. 
Mas para todos os bens produzidos por contrato, a oferta depende de “ordens de 
serviços” contratuais. Neste caso, a quantidade ofertada, por definição, é 
determinada pela demanda. 

 A própria emissão primária pelo governo pode ser vista como uma entrada 
de moeda na economia via contratos. No caso, efetuados com o funcionalismo, os 
empreiteiros de obras públicas, os fornecedores de bens e serviços, etc., 
contratados por concurso e/ou licitação pública. Teoricamente, os contratos 
seriam realizados após concorrência, para se pagar preços pré-estabelecidos 
mais baratos. Em outras palavras, essa emissão, em certas circunstâncias, não 
teria porque sancionar preços inflacionados. O problema estaria, então, na 
decisão desse gasto público, e não propriamente na emissão monetária. 

                                            
15 HUMPHREY; op. cit.; p. 47. 
16 MOORE, Basil. Has the demand for money been mislaid? A reply to "has Moore become too 

horizontal?". JPKE. Vol. 14, n. 1, Fall 1991. pp. 125-133. 
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 A entrada líquida de moeda estrangeira, no país, é chamada de saldo 
cambial. O Banco Central soma os resultados das operações comerciais 
(exportações menos importações de bens e serviços) e financeiras (empréstimos, 
financiamentos e investimentos em bolsas). A moeda estrangeira recebida pelo 
país depende também de contratos realizados entre residentes e não-residentes, 
com valores estipulados antes do cumprimento. No entanto, quando a moeda 
vinda do exterior é convertida em moeda nacional e aumenta a quantidade de 
dinheiro no país, pela Teoria Quantitativa da Moeda se interpreta, 
equivocadamente, esse fenômeno como "excesso de dinheiro", que pressionaria 
a inflação. Para evitar que isso aconteça, o Banco Central venderia títulos. Neste 
caso, aumentaria a dívida pública. Na verdade, quando esse aumento é de 
liquidez real, contrapartida de atos de compra-e-venda, que pressupõem a 
produção dos bens e serviços. Ele não é inflacionário, se não ocorrer em situação 
de pleno emprego, isto é, sem capacidade de aumento físico da quantidade. Ele é 
sim uma acomodação da demanda por encaixes reais adicionais, que surge do 
crescimento da renda dos setores exportadores. 

 A entrada de dinheiro para operação bursátil ou com títulos financeiros 
pode ser vista também como estabelecida por negociação contratual. Nas 
operações de open market, por exemplo, tratam-se de contratos de dívida 
indireta, baseada em títulos com apoio na dívida pública interfinanceira. A simples 
existência de liquidez financeira não determina gastos, seja em consumo, seja em 
investimento; pelo contrário, estes gastos que implicam em liquidez real.  

 A liquidez potencial não é causa direta de inflação, como propõe a “tese do 
excesso de liquidez”, por não determinar diretamente a decisão de formação de 
preços em termos de mark-up desejado. A liquidez financeira se transforma em 
liquidez real somente quando alguma retirada do mercado financeiro referenda, 
sanciona ou acomoda os preços nominais elevados, ou seja, aceita o "teste do 
teto de mark-up" 17. 

 A moeda creditícia é ofertada em resposta a contratos de crédito 
administrados por seus “vendedores”, ou seja, os bancos. Não se pode ter oferta 
dela independentemente de sua demanda. Os bancos, assim como todos os 
produtores que são fixadores de preços (price setters) e tomadores de quantidade 
(quantity takers), podem ser vistos como tendo uma função de oferta horizontal no 
curto prazo, até que, enfim, mudem seus preços. Aí, então, ter-se-ia uma nova 
curva de oferta interdependente com a nova demanda. Juros mais altos não são 
representados como novos "pontos de equilíbrio" na mesma curva. 

 A moeda creditícia possui outra característica diferente das mercadorias. 
Enquanto os bens e serviços são todos perecíveis no tempo, pelo menos em 
algum grau, moeda é o único ativo que, embora perecível quando não é 

                                            
17 COSTA, Fernando Nogueira da. Relação Gasto-Liquidez (As Três Tríades). Ensaios de Economia 

Monetária. SP, Bienal-Educ, 1992. Cap. 1, p. 42/3. tb. ZINI, Álvaro. Moeda Indexada e Governo 
Collor. in FARO, C. (org.). Plano Collor: Avaliações e Perspectivas. RJ, LTC, 1990. pp. 9-15. 
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demandado, é infinitamente durável enquanto for demandado. Quando a moeda 
creditícia não é demandada, contratos de empréstimos serão  pagos e a oferta 
efetivamente cairá, pela lei do refluxo. Mas enquanto for demandada para 
transações, ou para atender necessidades de liquidez, por motivo precaucional ou 
especulativo, a moeda é infinitamente durável. 

 É importante reafirmar que o significado da endogeneidade da moeda não 
é no sentido de que os Bancos Centrais são impotentes, ou passivos, ou devem 
necessariamente acomodar a criação de moeda pelos bancos comerciais, mas 
mais exatamente que seu instrumento de controle monetário é o preço, isto é, a 
taxa de juros em curto prazo, e não a quantidade de moeda 18.  

 Em outras palavras, as autoridades monetárias influenciam as decisões 
dos agentes econômicos via política de taxas de juros, mecanismo de 
transmissão indireto dos fatores monetários aos reais. Quando se fixa a taxa de 
juros, não há como a quantidade de moeda não ficar endógena, com sua oferta 
sujeita à demanda dos agentes econômicos, que aceitam pagar aquela taxa de 
juros. Isto fica mais clarividente com a adoção do regime de meta em inflação, 
quando a autoridade monetária opera a política monetária apena via taxa de 
juros. 

 Na teoria da endogeneidade da moeda, argumenta-se que não há a 
alternativa de restringir diretamente a oferta de moeda a dada taxa de juros. A 
real opção (ex-ante) de política monetária é oferecer reservas a determinada taxa 
de juros, discricionariamente elevada, que racione, indiretamente, a 
disponibilidade de reservas. Então, a fixação da taxa de juros é causa; o controle 
de reservas é consequência. 

 É necessário analisar as variáveis econômicas de maneira dinâmica, ao 
longo do tempo, e não em modelo estático-comparativo. De maneira estilizada, 
sequencial, a oferta de moeda-creditícia é efetivamente aumentada quando há 
demanda de crédito àquela dada taxa de juros. O empréstimo cria depósitos  
(moeda), fenômeno que precede, temporalmente, a captação de reservas 
bancárias. O banco cobra certa taxa de empréstimo com spread desejado acima 
da taxa de captação do mercado, o que lhe dá expectativa de conseguir pagar o 
suficiente para adquirir o "dinheiro comprado", ex-post, e constituir reserva do 
empréstimo concedido ex-ante.  

 A relação entre a taxa de redesconto e a de mercado é fundamental para a 
decisão do banco a respeito se recorre ao mercado a varejo, ao atacado, ao 
interbancário ou ao Banco Central. Se este eleva, exogenamente, a taxa de 
redesconto acima da taxa de empréstimo, esta tende posteriormente a reagir. 
Esta posterior alta pode desestimular a demanda de crédito, na medida em que a 
relação entre o custo de serviço da dívida e o rendimento esperado induzir 

                                            
18 MOORE, Basil. Horizontalists and Verticalists: The Macroeconomics of Credit Money. Cambridge 

University Press, 1988. 
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expectativa de aumento da fragilidade financeira do agente demandante. O risco 
do credor e o do tomador, ou seja, a prudência no endividamento face ao ganho 
esperado, ambos serão reavaliados. A resultante poderá ser não o 
refinanciamento, mas sim a liquidação do empréstimo e a anulação da moeda-
creditícia. 

 Nessa sequência dinâmica, explica-se as decisões cruciais dos agentes 
econômicos em termos de relações entre preços básicos (juros, preços finais, 
câmbio, tarifas, etc.) e não entre quantidades, como em modelo de equilíbrio geral 
neoclássico.  

 Desaparece a política dita “monetarista”, advogada por Milton Friedman e 
seguidores, com meta de controle sobre algum agregado monetário, para se 
adotar política monetária realista. O Banco Central tem o poder de anunciar certa 
meta para a taxa de juros em curto prazo, o que sinaliza sua atuação para moldar 
a demanda por moeda na direção desejada.  

 A endogeneidade da moeda compreende também a administração de 
passivos pelos bancos, como forma de captação via criação de "quase-moeda", 
quando as reservas não estão disponíveis no redesconto a custo compensador. A 
vantagem para o banco é captar no mercado com relação custo/benefício 
favorável, via passivo não submetido à exigência de depósito compulsório no 
Banco Central, que significa custo não remunerado. Para o público não-bancário, 
a vantagem é dispor de ativo facilmente transformável de recebedor de juros em 
transferível por cheque. Esta conciliação de interesses entre banco e cliente 
justifica a inovação financeira fora da regulação do banco central. 

 Na prática diária, a determinação do nível da taxa de juros de mercado é 
tarefa relativamente simples: o nível é estabelecido pela intervenção do Banco 
Central no mercado de reservas bancárias, regulando o desejo do mercado por 
dinheiro indiretamente. Na medida em que as autoridades monetárias realmente 
fixam taxa de juros, no curto prazo, então o estoque de moeda torna-se variável 
endógena, embora várias análises acadêmicas da determinação da taxa de juros 
assumam que as Autoridades Monetárias fixam exogenamente o nível do estoque 
monetário. Os acadêmicos ainda se baseiam na Teoria Quantitativa da Moeda. 

 Dada a extremamente inelástica demanda por reservas, qualquer tentativa 
das Autoridades Monetárias determinarem o nível da quantidade de reservas, em 
vez do nível da taxa de juros básica, provocará drásticas variações, em curtíssimo 
prazo, nas voláteis taxas de juros de mercado. Exemplos práticos mostram que é 
inconsistente, e não é sustentável, qualquer política que busca a estabilidade 
monetária apertando quantitativamente o controle monetário. Ocorre a indesejada 
volatilidade nas taxas de juros, em curto prazo, de acordo com as variações, 
ocorridas a cada momento, do saldo líquido entre saídas e entradas no fluxo de 
caixa do sistema bancário. Dificulta, extremamente, o estabelecimento de certa 
referência para a taxa de juro nos contratos financeiros. 
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1.6. Postulado de uma teoria de fixação dos preços  

 "Um grande número de críticos, tanto modernos quanto antigos, têm 
sustentado que, contrariamente à Teoria Quantitativa da Moeda, uma injeção 
monetária não pode sempre ser considerada como indo estimular gastos e elevar 
preços. Uma expansão monetária pode ser não efetiva por três razões decisivas. 
Primeira, a nova moeda pode ser simplesmente absorvida em reservas ociosas. 
Segunda, o gasto pode ser insensível a juros, isto é, não responder a variações 
nas taxas de juros induzidas por expansão monetária. Terceira, como 
previamente mencionado, o estoque monetário pode ser determinado pela 
demanda, em cujo situação não pode haver excesso de oferta de moeda que 
transborda sobre o mercado de mercadorias sob forma de um excesso de 
demanda de bens" 19.  

 Se a Teoria Quantitativa da Moeda não é válida, há necessidade de 
apresentar uma teoria de preços alternativa. A causa do aumento dos preços 
não é colocada na pressão de demanda no mercado, mas sim no âmbito da 
decisão dos líderes na formação de preços de oferta. Sua referência está nos 
custos, na inércia ou nas expectativas. Relaciona-se com o poder na estrutura de 
mercado, com a liquidez própria e com a elasticidade da demanda do produto. 

 A fundamentação microeconômica pós-keynesiana se caracteriza pela 
aplicação generalizada dos princípios da incerteza e da teoria do oligopólio à 
análise da formação dos preços 20. Os ajustes macroeconômicos típicos da 
economia de mercado contemporânea não afetam as empresas oligopolistas 
primordialmente por meio dos preços de seus produtos, mas sim mediante 
variações nas quantidades demandadas. Em condições de concorrência 
oligopolista, a incerteza da empresa acerca de seu nível de vendas afeta 
fundamentalmente o processo de investimento e de formação de preços. 

 As empresas não-financeiras oligopolistas estabelecem certo preço, com 
margem de lucro sobre os custos unitários de produção, que se mantém apesar 
de alterações na demanda. A empresa absorve estas variações por meio de 
ajuste de estoques ou de utilização da capacidade produtiva. Por isto, deve 
manter estoques ou capacidade ociosa para responder a elevações na demanda  
de seus produtos. Quando é muito custoso mantê-los, o ajuste pode dar-se, até 
certo limite, por meio de adiamentos na data de entrega dos pedidos. 

 Todas essas situações se caracterizam por certa rigidez dos preços ou das 
margens de lucro (mark-up) diante de alterações na demanda. Por isto, Hicks os 
denominou de mercados de preço fixo. Estes mercados não se ajustam 
fundamentalmente via preços, mas sim via quantidades, embora tanto os preços 
                                            
19 HUMPHREY; op. cit.; p. 48. 
20 OCAMPO, José A.. De Keynes al Análisis Poskeynesiano. in OCAMPO (selecion). Economía 

Poskeynesiana. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1988. p. 18. 
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quanto as margens de lucro possam se reajustar em condições de liquidez 
particulares. Contrapõem-se aos mercados de preços flexíveis. Em ambos casos, 
as alterações nos preços estão sujeitas a ajustes nos estoques, que dependem 
de fatores diferentes do simples equilíbrio em  curto prazo entre a oferta e a 
demanda. 

 A característica fundamental desses mercados oligopolistas é a fixação dos 
preços com base em margem de lucro sobre os custos primários de produção 
com mão de obra e matérias primas. Estas margens estão sujeitas a variações 
cíclicas. A análise teórica conduziu à identificação de dois de seus determinantes 
fundamentais: as condições de concorrência e a demanda de fundos próprios 
para investimento. Além desses, podem apresentar-se condições particulares, 
associadas com a luta sindical, a regulação governamental, etc. 

 De acordo com Sylos-Labini 21, a margem de lucro está determinada 
basicamente pelo desejo das empresas de impedir a entrada de novos 
competidores no mercado. Ele não leva em conta a demanda de fundos para 
investimento da empresa não-financeira e sua relação com a margem de lucro. 
Steindl 22 mostra a interação destes dois fatores em contexto dinâmico e a relação 
que se estabelece entre eles como reflexo do caráter dos lucros como fundos  
para  acumulação.  As  análises  dos  determinantes  da  margem  de  lucro, 
particularmente de Okun, Eichner, Harcourt, Kenyon e Wood 23, mostram como se 
determinam os preços, dinamicamente, para proporcionar, no  longo prazo,  
adequados recursos próprios para autofinanciamento. Deve-se destacar que, no 
mercado financeiro, não são comparáveis os fundos  internos e externos 
disponíveis para a empresa não-financeira, pois eles são substitutos imperfeitos. 
Tanto do ponto de vista do credor como do devedor existe um risco crescente à 
medida que se incrementa o grau de endividamento. O autofinanciamento 
desempenha o papel fundamental em todo processo de investimento. 

 Portanto, empresas líderes na formação de preços, graças aos seus 
poderes de mercado, respondem às variações ocorridas nas condições da 
demanda agregada de maneira muito distinta da esperada pela teoria tradicional. 
O que se requer, logicamente, é construir teoria alternativa à Teoria Quantitativa 
da Moeda que explique porque  os preços das empresas oligopolistas aumentam 
com frequência ao longo do tempo de maneira quase insensível às condições da 
demanda agregada. 

                                            
21 SYLOS-LABINI, Paolo. Oligopólio e Progresso Técnico. SP, Abril Cultural, 1984 (original de 1961). 

Cap. II. 
22 STEINDL, Joseph, Maturidade e Estagnação no Capitalismo Americano. SP, Abril Cultural, 1983 

(original de 1952). 
23 OKUN, Arthur M. Inflation: Its Mechanics and Welfare Costs. Brooking Papers on Economic Activity. 

n  2, 1975. WOOD, Adrian. Uma Teoria dos Lucros. RJ, Paz e Terra, 1980 (original de 1975). 
EICHNER, Alfred. Una Teoría de la Determinacíon del Margen de Ganancia en el Oligopolio. 
Economic Journal. Vol. 83, n 332, dez/1973. HARCOURT, G. C. & KENYON, P.. La Fijación de 
Precios y la Decisión de Inversion. Kyklos. Vol. 39, 1976. Todos com extratos publicados em 
OCAMPO; op. cit.. 
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 A Teoria Quantitativa da Moeda defende que apenas através do gasto de 
moeda, via efeito saldo real antecedente sobre a demanda de bens, ocorre 
variação no nível geral dos preços. Isto acontece quando há desequilíbrio entre o 
total da demanda monetária por bens e a oferta real de todos bens. Contra 
dinheiro excessivo, o nível geral dos preços se eleva. 

 Essa Teoria Monetária dos Preços não se refere aos preços relativos. 
Estes podem ser afetados diretamente por empresas com poder de mercado 
diferenciado. Porém, esses monopólios ou oligopólios, sob o risco de redução da 
demanda em longo prazo, tratam de obter seus lucros reduzindo os custos fixos, 
fazendo os preços abaixarem ao invés de subirem. O relativo barateamento de 
certo grupo de mercadorias, devido a melhores condições de produção, ou seja, 
aumento de produtividade, não é repassado via descenso equivalente em seu 
preço nominal ou preço absoluto. Simplesmente, esse grupo não acompanha, 
caso ocorra, os aumentos dos preços em todas as outras mercadorias. 

 No entanto, os oligopólios conseguem proteger suas margens de lucro 
diante da retração da demanda. Para compensar a queda da produção e vendas, 
com conseqüente aumento do custo fixo unitário, a empresa tenta cortar alguns 
custos variáveis, mas repassa certa proporção do aumento do custo unitário para 
os preços, buscando manter a massa de lucros para satisfazer seus acionistas. 
Esse comportamento de aumento de preços de seus produtos acima do índice 
geral de preços de todos os bens e serviços só é possível em função do poder de 
manipulação de mercado por parte dos oligopólios. Devido à concorrência, o setor 
competitivo não é capaz de elevar seus preços na mesma dimensão que o 
oligopolista, o que conduz à deterioração desfavorável dos seus preços relativos. 

 Uma Teoria da Fixação dos Preços, alternativa àquela Teoria Monetária 
dos Preços, contra argumenta que variações não-monetárias induzidas nos 
preços de algumas mercadorias não são contrabalançadas por mudanças iguais e 
contrárias nos preços de outras. Dessa maneira, a alteração de preços relativos 
efetivados pelos oligopólios afeta a média ponderada do índice geral de preços. 

 A Teoria Quantitativa da Moeda argumenta que, caso ocorra redução 
significativa da quantidade de moeda, para manter o mesmo nível de produção e 
emprego, aquele que havia quando a quantidade de moeda era maior, é 
necessário obter redução generalizada de todos os preços básicos: preços dos 
bens, salários, câmbio, juros, tarifas, etc. Se todos esses preços diminuíssem na 
mesma proporção, os valores relativos não se alterariam, e a quantidade de 
moeda  tornar-se-ia suficiente para atender a atividade econômica.  

 O problema é que, em economia de mercado não-coordenada, com 
poderes de mercado diferenciados, não há garantia de que todos vão participar 
igualmente do processo. Portanto, ninguém toma a iniciativa de reduzir seu preço, 
sob o risco de não ser acompanhado por outros e ter sua margem de lucro 
esmagada. "A dificuldade de resolver o problema de coordenação numa 
economia capitalista faz com que os preços e os salários tornem-se relativamente 
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inflexíveis para baixo; ou seja, os preços e os salários só declinam em termos 
nominais quando a economia entra em depressão econômica" 24. Sem a “solução 
espontânea” de cada agente econômico diminuir preços, a depressão só pode ser 
evitada se a quantidade de moeda se elevar ou se a velocidade de circulação da 
moeda aumentar. 

 Com inflação, basta algum vendedor deixar de aumentar seu preço por 
algum tempo para ocorrer sua redução relativamente aos demais. 
Consequentemente, a disposição para aceitar reduções nominais de preços é 
ainda menor. No caso de algum agente econômico tentar elevar seu preço 
relativamente, com reação dos outros agentes, as mudanças não compensatórias 
entre preços relativos se transformam em fator de pressão inflacionária. A 
dispersão afeta a média ponderada das elevações de todos os preços. 

 O nível geral dos preços é uma média ponderada de certo conjunto de 
preços, por exemplo, dos produtos da cesta básica de consumo das famílias 
distribuídas por faixa sde renda. Sua evolução depende da variação dos 
diferentes preços. Se estes evoluem diferenciadamente no tempo, com atrasos ou 
defasagens, os preços relativos se dispersam, elevando seu espectro e 
provocando aumento dessa média. 

 Em economia com rigidez de preços nominais, para baixo, evidentemente, 
qualquer alteração de preços relativos só poderá ocorrer com a consequente 
elevação do nível médio de preços, ou seja, com inflação. Se esta inflação 
requerida para alteração de preços relativos não for sancionada por política de 
acomodação passiva da quantidade de moeda, haverá depressão, ou seja, 
decisões de corte na produção e no emprego. 

 Teóricos da inflação inercial distinguem diferentes fatores que atuam sobre 
o crescimento persistente dos preços 25. Fatores aceleradores da inflação, isto é, 
aumento da margem de lucros ou de salários acima da produtividade, estão 
ligados a variações de preços relativos que iniciam o processo. Fatores 
mantenedores do patamar de inflação, ou seja, a capacidade dos agentes 
econômicos repassarem seus aumentos de custos para os preços ou a tentativa 
generalizada e incompatível de recompor o pico anterior de renda real no 
momento de cada reajuste periódico de preço, se alimentam através do conflito 
distributivo resultante. Fatores sancionadores da elevação dos preços referem-se 
particularmente ao aumento da quantidade nominal da moeda. A expansão 
monetária simplesmente acompanha a inflação, transformando-se em variável 
endógena do sistema.  

Na medida em que é fator sancionador da inflação, o aumento da quantidade de 
moeda assume, para os teóricos da inflação inercial, em postura crítica à Teoria 

                                            
24 LOPES, Francisco. O Desafio da Hiperinflação. RJ, Campus, 1989. p. 30. 
25 BRESSER PEREIRA, L. C. & NAKANO, Y.. Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores 

da Inflação. Revista de Economia Política 13. Vol. 4, n 1, jan/mar 1984. pp. 5-21. 
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Quantitativa da Moeda, o caráter mais de conseqüência do que de causa da 
inflação. Na inflação inercial, a moeda permanece passiva, com sua quantidade 
aumentando de maneira correlacionada com a alta geral dos preços. 

 É importante acentuar que a taxa de juros básica, fixada exogenamente 
pelo Banco Central, de acordo com decisão de política econômica, é forte 
referência para a formação dos preços. Não só porque atinge o custo financeiro 
das empresas endividadas, mas também porque é parâmetro para o juro 
mercantil cobrado em venda a prazo. Nesta formação do preço a prazo, o 
empresário leva em conta a alternativa de vender à vista e aplicar os recursos 
derivados da realização dessa venda no mercado financeiro. Não seria racional, 
na busca de maximização de lucro, cobrar menos de juro mercantil e obter receita 
operacional menor do que poderia receber de receita financeira. Evidentemente, a 
possibilidade de considerar esse custo de oportunidade e alcançar esse mark-up 
desejado depende de poder de mercado, nível dos estoques, posição de liquidez 
da empresa, para manter o preço estabelecido, até que o mark-up seja efetivado. 

 É necessário adequar os modelos de fixação de preços às circunstâncias 
de estabilidade ou instabilidade. Na primeira situação, modelo de preços normais 
supõe que as ações são consistentes ou coerentes entre si, via contratos. Com a 
hipótese de mark-up fixo, teoriza a inflação inercial ou estável. No segundo caso, 
modelo de preços anormais, as ações tornam-se inconsistentes e/ou 
descoordenadas, devido a rupturas de contratos. O mark-up torna-se flexível, 
produzindo inflação acelerada ou instável.  

 Por fim, cabe o alerta que a Teoria Alternativa dos Preços consiste na 
fundamentação microeconômica para certa Teoria da Inflação, mas não se 
equivale à esta. Em nível menos abstrato, esta última pertence ao plano da teoria 
aplicada, levando em conta a institucionalidade vigente para explicar o processo 
generalizado de remarcação de preços. Ela apresenta a fundamentação 
macroeconômica na análise desse processo. 

 Em processo inflacionário, com perda da confiança na moeda nacional 
como unidade de conta, constitui ação racional, no nível das decisões 
microeconômicas, substituí-la por alguma outra instituição como indexador ou 
mesmo por moeda estrangeira. A indexação procura inibir qualquer alteração de 
preços relativos, quando tenta relacionar automaticamente cada preço ao índice 
geral de preços. Se todos os preços variam de modo proporcional à variação da 
média ponderada, a relação entre todos permanece fixa. Quando ocorrem 
alterações dos preços relativos, há aumento permanente da taxa de inflação. Na 
ausência desses choques, a inflação parece estabilizar-se em certo patamar. 

 "As modificações da estrutura dos preços relativos produzem dois efeitos: o 
período de estabilidade de um preço, mas de deterioração de sua posição 
relativa, diminui; a indexação tende a se generalizar e, com o questionamento 
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acerca da confiabilidade dos índices, novos índices aparecem, cuja função é a de 
refletir melhor, e sobretudo mais rapidamente, a evolução da inflação" 26. 

 Assim, gradativamente, à medida do ritmo inflacionário, verifica-se um 
processo de substituição de indexadores: 

1. indexador ex-post: em função do custo, para manter a margem de lucro 
histórica; 

2. indexador inercial: em função do índice geral de preços, para reposição das 
perdas passadas; 

3. indexador aceleracionista: em função de um índice de preço-guia, para 
acompanhar a liderança de preços; 

4. indexador ex-ante: em função da expectativa de inflação, para reposição 
futura dos estoques e formação do preço a prazo; 

5. indexador instantâneo: em função do dólar paralelo, para evitar defasagens. 

 Em economia indexada, há distintos setores em que cada qual utiliza-se de 
um desses indexadores, para fixar seus preços, o que eleva a dispersão de 
preços relativos. O resultado desse processo de fixação de preços é que, além 
da margem de lucro sobre custos históricos, os oligopólios incorporam certa 
margem de segurança, para cobrir o risco de erro na antecipação de custos 
esperados, em espécie de indexação ex-ante. Esta antecipação da inflação 
esperada constitui processo cumulativo ou “círculo vicioso” com reflexo na 
inflação prevista. Outra forma de minimizar o risco crescente de defasagem é 
abandonar a expressão do preço em moeda nacional e fixá-lo em dólar. Observa-
se então o processo de dolarização dos preços.  

 Daí a necessidade da âncora, elemento coordenador dos preços, que 
proporciona certa previsibilidade para aumentos futuros. Com abertura comercial 
e reservas cambiais suficientes, impor preços cotados em nova “moeda”, 
dolarizada e ancorada em câmbio fixo, são reduzidas as chamadas variações de 
preços relativos, possibilitando alinhamento mais rápido com os preços 
internacionais. Mas este tema serve apenas como exemplo do campo das 
implicações práticas da aplicação da Teoria Alternativa da Moeda. 

 

                                            
26 SALAMA, Pierre & VALIER, Jacques. A Economia em Decomposição: Ensaio sobre Hiperinflação. 

RJ, Nobel, 1992. p. 141. 
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Leitura Adicional Recomendada: 

HUMPHREY, T. H.. The Quantity Theory of Money: Its Historical Evolutions and 
Role in Policy Debates. [Economic Review. May/june 1974. tb. in CHRYSTAL, K. 
Alec (ed.). Monetarism I. London, Edward Elgar, 1990.] in COSTA, Fernando N.. 
Introdução e Tradução. Texto Didático de Economia Monetária. Campinas, IE-
UNICAMP, jun/1992.  

Comentário: É survey da história do pensamento econômico, na tradição da 
Teoria Quantitativa da Moeda. Humphrey prefere seguir exposição cronológica por 
escolas do que por exame detalhado de cada tema relevante, para as diversas 
teorias monetárias, destacando as diferentes maneiras de pensá-lo. 

FRIEDMAN, M. (Quantity Theory of Money). in EATWELL, J., MILGATE, M & 
NEWMAN, P. (ed.). The New Palgrave: Money. UK, Macmillan, 1990. 

Comentário: Nessa obra enciclopédica de tradição secular, Friedman reapresenta 
a Teoria Quantitativa da Moeda, em verbete com cerca de 40 páginas, sob o 
ponto-de-vista monetarista. 

CARVALHO, Fernando J. Cardim. Fundamentos da Escola Pós-keynesiana: A 
Teoria de uma Economia Monetária. in AMADEO, E. (org.). Ensaios sobre 
Economia Política Moderna: Teoria e História do Pensamento Econômico. RJ, 
Marco Zero, 1989, pp. 179-194. 

Comentário: São apresentados os axiomas da economia monetária, que dão os 
fundamentos da macroeconomia pós-keynesiana: axioma da produção, da 
decisão, da inexistência de pré-conciliação, da irreversibilidade do tempo e da 
incerteza, das propriedades da moeda. 

COSTA. F. N.. Por uma Teoria Alternativa da Moeda: a outra face (da teoria) da 
moeda. Campinas, Tese para Livre-Docência no Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 1994. 

Comentário: Tese inspiradora deste livro, com sua apresentação realizada por 
escolas – bancária, sueca e pós-keynesiana – e não por temas, como é feito aqui. 
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Resumo: 

 

POSTULADOS DA TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA VERSUS 
POSTULADOS DA TEORIA ALTERNATIVA DA MOEDA ATRAVÉS DA 
EQUAÇÃO DE TROCAS 

1. A Equação das Trocas representa a natureza dual de todas as transações em 
que o valor total dos bens vendidos é igual à despesa monetária para sua 
aquisição, ou seja, a quantidade vendida ou o rendimento monetário dos 
vendedores é idêntica à quantidade comprada ou a quantia gasta pelos 
compradores. 

2. Para essa tautologia ser considerada uma explicação, expressando relação de 
comportamento que permite previsões, a identidade sem relação causal deve 
ser sujeita a certas hipóteses levantadas tendo como referência os postulados 
da Teoria Quantitativa da Moeda ou de uma Teoria Alternativa da Moeda. 

3. A mais conhecida variante da Equação de Trocas é a expressa por Irving 
Fisher (1911) - M.V = P.T - representa simples identidade contábil para 
economia monetária: relaciona o fluxo circular da moeda (lado esquerdo), em 
dada economia, durante específico período, ao fluxo circular de bens (lado 
direito). 

4. Pode-se destacar as variáveis nível geral de preços e preços relativos: 

M sn .V = P 1  .  1  Σ  i  . P i / P 1 . Q i  onde M sn é a oferta de moeda nominal; V é a 
velocidade de circulação da moeda; P 1 é o nível geral de preços (preço absoluto 
ou monetário); P i / P 1 são os preços relativos em termos da moeda mercadoria 
(bem 1); Q i é a quantidade de transações. 

 

para que Ms
n determine unicamente P1 

são necessários: 
para que PQ (necessidades 
econômicas) determine Ms

n (quando 
esta está endógena e V está estável) 
são necessários: 
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POSTULADOS DA TQM: POSTULADOS DA TAM: 

Postulado da Proporcionalidade:          
P1 = f( Ms

n ) => V constante e Md / P 1 = 
Q dado => demanda por moeda 
transacional = f( padrão de gastos para 
atender necessidades básicas ) X  f( J ):  
não se influencia pela taxa de juros 

Postulado da Velocidade Variável:     
Ms

n = k P Y onde k = f( decisão do 
agente econômico em ativar moeda 
ociosa ou fazer inovações financeiras) 
=> instabilidade de V = f( acomodação 
de Ms

n às variações de P Y ) = f( J ) 

Postulado da Causalidade:                  
(+) Ms

n => (+) P 1 com Md
r = Q dada => 

quantidade real de moeda = quantidade 
em termos de volume de bens e 
serviços => efeito saldo real =  
f( M sn > M dr ) = oferta excedentária 

Postulado da Validação:        
(+) P 1 = f( validação via Ms

n ) =>  
mark-up efetivo = f( decisão de gasto vs. 
preferência pela liquidez de outro 
agente ) => variação de P1 => variações 
em Md

r = desmonetização ou 
remonetização 

Postulado da Neutralidade da Moeda: 
(+) Ms

n não determina (+) Q i a longo 
prazo; moeda não-neutra a curto prazo 
= f( ilusão monetária e/ou oferta 
monetária inesperada ) 

Postulado da Não-neutralidade da 
Moeda: mecanismo de transmissão 
indireto: (+) Ms

n -> (-) J m -> (+) Q i = 
f(expectativas) ou mecanismo de 
transmissão direto: diferimento de 
gastos = retenção de moeda inativa:  
(-) Ms

n ativa 

Postulado da Exogeneidade da Oferta 
da Moeda: variações da Ms

n X 
variações da Md

r = f( fatores 
determinantes independentes ):  
Ms

n = f( reserva de ouro, reserva 
cambial, autoridade monetária ) X  
Md

r = f( taxa de inflação, renda 
permanente, rendimentos de outros 
ativos, capital humano, atributo da 
liquidez) => variação de Ms

n perturba 
equilíbrio pré-existente. 

Postulado da Endogeneidade da 
Oferta da Moeda: variações da Md

c => 
variações da Ms

c: demanda de crédito 
efetiva oferta de crédito via contratação 
= f( risco do credor / risco do devedor ) 
=> não há oferta de moeda efetivamente 
em circulação sem haver demanda por 
moeda => Md

c e Ms
c interdependentes = 

f( relação de débito e crédito ) 

Postulado de uma Teoria Monetária 
dos Preços: (+) Ms

n não determina  
variações de   P i / P 1  em longo prazo 
=> somente determina variação no P1 

Postulado de uma Teoria de Fixação 
de Preços: variações de mark-up => 
dispersão de Pi / P1 (com preços rígidos 
para baixo) => variações do P1  
se variações na Md

n são sancionadas 
por variações na Ms

n 

 



 29 

Apêndice 

 

Controvérsias Monetárias do Século XIX 

  

 Para concluir este capítulo, é útil apresentar breve esquema, baseado em 
Humphrey 27, dos argumentos contra a Teoria Quantitativa da Moeda, usados nas 
controvérsias monetárias do século XIX. 

 A controvérsia "bulhionista" é a denominação convencional para as 
séries de debates a respeito da teoria e política monetária que tiveram lugar na 
Inglaterra, entre os anos 1797 e 1821, quando a convertibilidade em espécie das 
notas do Banco da Inglaterra foi suspensa. Até 1814, ocorreu fase de inflação. A 
partir de então, com falências bancárias e consequente destruição de notas 
bancárias, aconteceu deflação, agravada com o retorno à conversibilidade. 

 Os defensores da convertibilidade em ouro, que eram críticos do Banco da 
Inglaterra, ficaram conhecidos como "bulhionistas". Mas Laidler alerta que é 
perigoso aplicar este rótulo rigidamente. "A controvérsia 'metalista' foi uma série 
de debates a respeito de uma variedade de questões [sobre a pertinência da 
Teoria Quantitativa da Moeda], e estes debates envolveram um conjunto variável 
de participantes, cujos pontos de vista mudaram com a continuidade da 
controvérsia" 28. 

 Embora a literatura da controvérsia consista amplamente de panfletos, 
revisões, cartas a jornais, discursos parlamentares e relatórios, ela contém 
contribuições básicas, para a teoria monetária. Por volta de 1790, os 
desenvolvimentos institucionais no sistema monetário britânico tinham corrido à 
frente do conhecimento sistemático sobre o que agora se chamaria a Teoria da 
Moeda. As dificuldades do período de suspensão da convertibilidade colocavam 
atenção sobre este fato. A análise desenvolvida durante o curso da controvérsia 
metalista teve de resolver problemas fundamentais, na teoria monetária, assim 
como enfrentar questões políticas contemporâneas. É porque lidou com a 
primeira dessas tarefas com sucesso que a controvérsia é de duradoura 
importância para os economistas teóricos da moeda, e não somente para 
historiadores do pensamento econômico e da economia. Interessam aqui 
principalmente esses aspectos teóricos. 

 Em síntese, dois argumentos podem ser identificados na posição 
antibulhionista:  

                                            
27 HUMPHREY; op. cit. ; 
28 LAIDLER, David. The Bullionist Controversy. EATWELL, MILGATE & NEWMAN (ed.). The New 

Palgrave. London, Macmillan, 1989. p. 60. 
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1) a rejeição da explanação monetária em favor da não monetária do distúrbio 
econômico.  

a) os crescimentos nos preços do ouro e do câmbio externo eram devidos a 
balanço de pagamento desfavorável, derivado de causas não-monetárias, 
notavelmente quebras de safras e pesados gastos militares externos.  

b) a excessiva criação monetária não era a causa de saída de ouro e suspensão 
da convertibilidade.  

c) a mera contração da emissão de notas não seria suficiente para permitir 
equilíbrio do balanço de pagamentos. 

d) a redução das importações e encurtamento de gastos bélicos externos foram 
pré-requesitos essenciais para a restauração do padrão ouro. 

2) a impossibilidade de permanecer  em excesso a oferta de moeda que 
justificaria a pressão de alta dos preços.  

a) exatamente o montante correto de moeda e crédito seria criado se 
empréstimos bancários fossem feitos somente para propósitos produtivos, ou 
seja, não especulativos.  

c) emissões excessivas eram impossíveis, na medida em que as obrigações em 
notas do banco fossem lastreadas em papéis comerciais, isto é, fossem emitidas 
somente para financiar a produção e o comércio genuínos.  

d) o critério real bills  asseguraria que o volume de moeda circulante se 
adaptaria automaticamente às necessidades das transações: notas bancárias 
emitidas para financiar a produção de bens seriam extintas, quando os bens 
fossem comercializados, e os real bills retirados, com os empréstimos pagos e as 
vendas realizadas.  

 Em Teoria Alternativa da Moeda, mantém-se as noções contra a Teoria 
Quantitativa da Moeda de que: 

1) distúrbios econômicos que derivam de causas não-monetárias requerem curas 
não-monetárias. 

2) o estoque de moeda é determinado por sua demanda e, portanto, não pode ter 
influência independente sobre gastos e preços. 

 Historiadores do pensamento econômico afirmam que os debates sobre 
moeda e bancos, na Inglaterra, entre 1821 e 1844, estavam centrados na questão 
sobre se a política do Banco Central seria governada por regras [rules], posição 
da Currency School, ou por política discricionária [discretion], defendida pela 
Banking School. Esta última significava deixar ao discernimento, à prudência, à 
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cautela, enfim, ao arbítrio do critério individual, a apreciação de cada determinada 
situação e a escolha da decisão por parte dos diretores do Banco Central. 

 Os analistas da Banking School inverteram a validade virtualmente de 
todas as proposições da Teoria Quantitativa da Moeda. Variações na oferta de 
moeda ou do crédito não poderiam influenciar gastos e preços, por duas razões: 

1) a nova moeda poderia simplesmente ser absorvida em saldos ociosos, 
portanto, sem entrar na corrente de gastos.  

2) a oferta de moeda, determinada por necessidades das transações, nunca 
poderia exceder à demanda.  

 O primeiro ponto foi trazido na discussão das reservas de ouro.  O impacto 
do fluxo de entrada ou saída de ouro seria absorvido pelos entesouramentos (ou 
desentesouramentos) sem afetar o montante efetivo de moeda em circulação, não 
tendo efeito, portanto, sobre a circulação monetária ou o volume de gastos. 

 O segundo ponto foi retirado da exposição da Banking School sobre a 
doutrina real bills e a lei de refluxo. Se notas fossem emitidas em excesso em 
relação às necessidades legítimas de capital de giro, o público não desejaria 
possuir o excesso de notas e deveria depositá-lo, usá-lo para reembolsar os 
empréstimos bancários, ou resgatá-lo em espécie. Em qualquer caso, o excesso 
de notas retornaria imediatamente para os bancos.  

 Em sua oposição à Teoria Quantitativa da Moeda, a Banking School 
sugeriu uma teoria não-monetária do nível de preços. Nela, o nível geral de 
preços seria determinado pelos gastos, cujas fontes seriam as rendas (salários, 
aluguéis, lucros,etc.), e não pela quantidade da moeda: 

1) ligou a inflação a algum elemento não-monetário arbitrário no quadro 
institucional, por exemplo, aumento autônomo na renda salarial, estrangulamento 
da produção, inelasticidades de algumas ofertas, rigidez administrada de preços, 
etc. 

2) enfatizou o papel inflacionário da luta competitiva por aumento das 
participações relativas na renda nacional. 

3) variações nas antecipações dos lucros também eram mencionadas, 
frequentemente, enfatizando sua natureza não-monetária. 

 A Banking School também questionou  a visão da Teoria Quantitativa da 
Moeda em que a moeda aparecia como variável independente ou exógena: o 
estoque de moeda e crédito era variável dependente, endógena e determinada 
pela demanda, ou seja, o efeito, não a causa das variações de preços.  

 Contrariamente à alegação de que o canal de influência ocorria da moeda 
para os preços, a Banking School argumentou que o canal de causação ocorria 
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em direção oposta. Portanto, quando preços, renda monetária total e demanda 
agregada fossem aumentados, a demanda por empréstimos cresceria e o sistema 
bancário acomodaria (ou não) o acréscimo na demanda de empréstimos, 
ofertando crédito adicional e meios circulantes. Na determinação do volume de 
moeda em estoque, o público não-bancário (tomador de empréstimos) teria o 
papel ativo, porque tomaria as decisões cruciais de gastos, e os bancos 
(ofertantes de moeda) assumiriam o papel passivo ou acomodadiço.  

 Implícitas, na visão da Banking School de moeda endógena, estão três 
proposições anti-Teoria Quantitativa da Moeda:  

1. argumento causação reversa: variações na atividade econômica precedem e 
causam variações na oferta de moeda. 

2. a oferta do meio circulante não é independente da sua demanda.  

3. banco central não controla ativamente a oferta de moeda mas, em vez disso, 
acomoda ou responde a variações antecedentes na demanda por moeda. 

 Quanto ao problema da moeda e seus substitutos, as lições da Banking 
School, para a proposição do Postulado da Endogeneidade da Teoria Alternativa 
da Moeda, foram: 

1) controlar a moeda não implica controle dos seus substitutos.  

2) colocar ênfase sobre a estrutura total de crédito, e não somente sobre a oferta 
de moeda definida restritamente. 

3) não tem sucesso a tentativa de traçar nítida e longa linha entre moeda e quase-
moedas.  

4) a pronta disponibilidade de depósitos bancários, títulos comerciais, e outras 
formas de instrumentos de crédito, que podem circular em lugar da moeda, frustra 
os esforços de controlar toda a superestrutura de crédito, via controle da base da 
nota bancária.  

5) o volume de crédito que pode se criar sobre dada base monetária é amplo, 
variável, e imprevisível.  

6) o volume total de crédito é independente do estoque monetário strictu sensu, 
assim como mais significativo quantitativamente.  
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Aparece, então,  mais duas noções anti-Teoria Quantitativa da Moeda:  

1. há dificuldade de fazer inequívoca distinção entre moeda e quase-moedas. 

2. falta de efetividade na tentativa política de estabilizar preços via controle do 
estoque de moeda, em sistema financeiro que pode produzir infinitos arranjos 
de substitutos de moeda. 

 As visões contra-Teoria Quantitativa da Moeda da Banking School 
influenciaram fortemente suas posições sobre três importantes questões políticas.  

 1) sobre a questão bancos liberados ou regulados: 

a)  defesa de mais transações livres e menos regulações nos bancos.  

b) a quantidade de moeda e crédito melhor se autogoverna através da força dos 
próprios interesses dos agentes econômicos. 

c) se a oferta de moeda é determinada pelas necessidades transacionais, e é 
automaticamente regulada pelo mecanismo de refluxo, não há necessidade de 
intervenção sob forma de legislação governamental.  

2) sobre a questão de regras versus arbítrio no controle da oferta monetária: 

a) a favor do julgamento discricionário dos banqueiros como opostos às regras do 
governo.  

b) os bancos não devem ser constrangidos por qualquer regra rígida, porque a 
quantidade ótima de moeda é atingida, automaticamente, se os próprios bancos 
regulam seus compromissos em notas e depósitos, respondendo às 
necessidades transacionais.  

3) sobre a questão da racionalidade da política monetária,  as tentativas de 
regular preços via controle monetário são fúteis e inúteis, pelas seguintes razões:  

a) a oferta de moeda, especialmente seu componente em moeda bancária, é 
variável endógena, não sujeita ao controle exógeno.  

b) mesmo que a estrita oferta monetária pudesse ser controlada, o total de moeda 
creditícia em circulação de magnitude muito maior, que é intercambiável por 
moeda, não pode ser também controlada.  

c) propor regulação do nível de preços via controle da moeda e do crédito é 
inverter a ordem causal, pois são preços que determinam a quantidade de moeda 
e crédito, e não vice-versa. 


