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Teoria ricardiana 
•  juros = pagamento de prêmio pela possibilidade 

de se dispor de capital que proporciona lucro:  
( LL´ / [KP + K3º] ) > LL / KP 

•  taxa de juros = fenômeno subordinado e 
determinado pela taxa de lucro: J ° ∈  L °  

•  taxa de juros natural = taxa de lucro =>  
fenômeno real = f( condições técnicas de 
produção; nível de salário real):  
J n = [LL / PL] = f( Y / N, W / P ) 



Teoria das Duas Taxa de Juros 
•  Taxa de juros de 

mercado = f( oferta e 
demanda de moeda)  

•  => fenômeno 
monetário:  
J m = f( M s / M d ) 

•  Taxa de juros 
natural =  
centro gravitacional  
em volta do qual 
oscila e tende  
a taxa de juros  
de mercado:  
J m → J n 



Teoria marxista 
•  juros = parte da mais-valia  

extraída na produção capitalista: J ∈ MV 

•  taxa de juros: gerada na circulação =  
f( quantidade de moeda-mercadoria 
equivalente geral ) =>  
fenômeno monetário: J ° = f( M s ) 

•  quantidade de moeda em circulação = 
grandeza endógena = f( necessidade da 
economia ): M s = f( P, T, 1 / V ) 



TFE X TPL 
•  TEORIA 

NEOCLÁSSICA DOS 
FUNDOS DE 
EMPRÉSTIMOS: 
juros = prêmio pela 
renúncia ao consumo 
imediato. 

•  TEORIA 
KEYNESIANA DA 
PREFERÊNCIA 
PELA LIQUIDEZ: 
juros = prêmio pela 
renúncia à liquidez. 



Teoria Neoclássica dos  
Fundos de Empréstimos 

•  juros = compensação pela “espera”  
(abstenção do consumo) ao deixar de  
dispor de dinheiro no presente.  

=> renúncia de parte do consumo presente 
(poupança) para adquirir condições de  
aumentar o consumo futuro (investimento):  
J = f( ∇ C t  / C t + 1 ) 

•  taxa de juros = determinada, conjuntamente,  
pela poupança (oferta de fundos) e  
pelo investimento (demanda de fundos):  
J = f( S / I ) = f( FE s/ FE d ) 



Teoria Neoclássica dos  
Fundos de Empréstimos 

•  a poupança e o investimento agregados se 
equilibram por meio da taxa de juros =>  
Lei de Say: não importa se a renda é poupada  
ou gasta: o que é produzido é vendido, se não  
para o consumo, então, para o investimento. 

=> fenômeno real: oferta de poupança =  
f( parcimônia; desejo de consumo futuro);  
demanda de capital = f( ganância;  
adoção de inovação tecnológica  
para aumentar a produtividade). 

•  doutrina da poupança forçada: Δ  M sc
  => (I > S) 

=> ( DDA > OFA ) => Δ  P => ∇  W/P => ∇  C =>  
Δ  S 



Crítica de Keynes 
•  Como o juro é fenômeno não monetário,  

se ele é pago devido a empréstimo? 

•  Por que a poupança é antecedente ao 
investimento, se este é financiado por crédito e 
multiplica a renda, cuja parte não consumida é a 
poupança? 

 
=> a oferta de fundos (poupança) e a demanda de 

fundos (investimento) não são independentes:  
I p => M d c => I e => Δ Y => [ Y t + 1 - C t + 1 ] = S t + 1 



EXOGENEIDADE DOS JUROS 
•  CRÍTICA DE KEYNES: 

interdependência  
da poupança e  
do investimento. 

•  CRÍTICA A KEYNES: 
interdependência  
da oferta e da 
demanda por moeda. 



Sátira de Robertson 

•  “A taxa de juros é o que é  
pela expectativa de que ela seja diferente;  
se não há expectativa que ela seja diferente, 
não há nada que nos diga  
por que ela é o que é”. 

•  Ex.: armadilha da liquidez:  
baixa taxa de juros = f( espera de aumento 
do prêmio para se abandonar a liquidez,  
isto é, expectativa por alta taxa de juros ) 



Crítica de Hicks 
1. ambigüidade do efeito dos juros no investimento: 

juros de empréstimo de longo prazo =  
f( economia de endividamento ) X  
juros de títulos da dívida pública de longo 
prazo = f( economia de mercado de capitais )  
=> inelasticidade da decisão de investimento 
produtivo dos empresários a esta última   
(“custo de oportunidade”). 

2.  distinção entre economia com cobertura  
(sem reserva ociosa) X economia auto-suficiente 
(com recursos próprios para auto-financiamento) 



Críticas de Hicks e Moore 
3. motivo especulação dos investidores financeiros 

=> obstáculo à política de manutenção de  
baixa taxa de juros a longo prazo, para  
1. aumentar o investimento e 2. diminuir o 
desemprego permanente => risco da armadilha 
da liquidez = f ( expectativa de 1. aumentar  
a taxa de juros e/ou 2. diminuir o preço dos títulos,  
para “liberar o dinheiro” ) => não estimula Δ I 

 
4. reflexividade: I = f( J l p ) ou  

J l p = f( expectativa de retorno de ativo real) 
•  Crítica de Moore à circularidade de ideias : 
M s exógena =>  J = f( Md ) → Md = f( Y ) → Y = f( I ) 

→ I = f( J ) 



Teoria da Taxa de Juros Exógena  



Banda de juros 
•  Banda de juros = faixa de arbítrio da autoridade monetária 

= f( contexto histórico ou conjuntural [tempo]; local [espaço]) 
= arte da política econômica. 

•  O poder do Banco Central manipular juros não é ilimitado =  
f( nos extremos da escala está circunscrito pelas forças 
reais dos  fundamentos 1. teto do custo do financiamento 
[funding] ou 2. piso do lucro esperado [produtividade],  
para as empresas, E/OU  
1. encargos financeiros da dívida pública e 2. fuga de 
capitais do mercado financeiro formal, para o governo )  

•  dentro desses limites: taxa de juros de mercado  
fica indeterminada = f( livre jogo de expectativas incertas  
em curto prazo) = fenômeno monetário. 

•  BACEN (maior participante do mercado):  pode sinalizar 
taxa de juros de referência para ancorar a opinião errática 
do mercado = fenômeno político. 



Condições econômicas avaliadas 
para estabelecer política de juros 

•  Demanda agregada: 
consumo, 
investimento, 
execução 
orçamentária, hiato 
de recursos externos. 

•  Oferta agregada: 
produção de bens e 
serviços dos setores, 
mercado de trabalho, 
PIB. 

1.  Cenário internacional 
2.  Movimento de capitais 

para suprir 
necessidades de 
pagamentos externos 

3.  Comportamentos 
recentes dos preços 

4.  Perspectivas para a 
evolução da inflação 



Fundamentos considerados pelo 
BACEN para a fixação dos juros 
1.  Paridade entre as taxas de juros:  

o diferencial com a taxa de juros externa e  
o regime cambial (o chamado cupom cambial).  

2.  Graus de abertura comercial e financeira. 
3.  Taxa de crescimento econômico e do emprego 

(elasticidade dos gastos à taxa de juros). 
4.  Paridade dos poder de compra:  

a meta da inflação interna e  
a esperada taxa de inflação externa. 



Teoria da taxa de juros por markup 
(Kaldor, Moore, Rousseas) 

•  Fixação pelo Banco Central (price maker)  
da referência (taxa de redesconto ou taxa do over) 
para a taxa de juros do mercado a atacado 
(interbancário)  

•  Dado  esse custo dos fundos no atacado  
(custo de oportunidade), bancos (price takers) 
adicionam markup para estabelecer a taxa de 
juros para empréstimos e um markdown para  
a taxa de juros para captação, no varejo. 

•  A curva de oferta de moeda é então horizontal 
nesta dada taxa de juros: J ° exógena = f(decisão 
ex-ante) => M s endógena = f( resultado ex-post ). 



Determinante de Juros 
•  demanda por 

dinheiro  
(por motivo 
transacional  
ou de finance):  
significa disposição a 
imobilizar-se, 
emitindo débitos  
para financiar fluxos 
de gastos =>  não 
impacta diretamente 
a taxa de juros. 

•  preferência por 
liquidez  
(por motivo 
precaucional  
ou especulativo):  
desejo de trocar ativos 
ilíquidos por mais 
líquidos, ou pagar débito 
=> relacionada a 
estoques,  
influencia diretamente  
a  taxa de juros. 



Preferência por liquidez de bancos 
•  Pós-keynesianos: a curva de oferta de moeda não é 

horizontal = f( preocupação do banco com crescente grau 
de exposição, devido à sua relação de alavancagem) =  
f( preferência por liquidez de cada banco) 

•  Preferência por liquidez: medida como a taxa de juros 
diferencial requerida 1. para induzir unidades de dispêndio 
superavitárias a trocar depósitos bancários por títulos de  
longo prazo; ou 2. para induzir bancos a adquirir títulos de 
dívida de  longo prazo com  base em emissão de passivos 
de mais curtos prazos. 

•  Δ expectativa de lucro => ∇ risco do credor =>  
∇ taxas de juros de empréstimos. 

•  Δ fluxos de gastos => Δ demanda por crédito  (finance) 
não determina Δ taxas de juros se os bancos estão 
dispostos a acomodá-la, 1. expandindo seus balanços e  
2. assumindo mais posições ilíquidas. 



Sofisma da Composição 
•  preferência por liquidez microeconômica X 

inexistência de reserva voluntária ociosa, 
persistentemente, no nível do sistema monetário: 
direitos de crédito em circulação ativa (industrial ou 
financeira) => passivos bancários (devido a 
transação e  finance ou precaução e especulação) 

 
=> preferência por liquidez:  

não é fenômeno macroeconômico (com reflexo 
sistêmico) em  economia com sistema bancário 
= f( reservas ociosas sob forma de depósitos  
a vista tornam-se reservas emprestáveis ) 

 
=> a preferência pela liquidez sob forma de quase-

moeda remunerada (com lastro em título de dívida) 
relaciona-se com circulação ativa. 



Teoria da Taxa de Juros a Termo  



Teorias da Taxa de Juros a Termo 
•  Teoria das Expectativas:  

a taxa de juros em longo prazo é governada pelas 
expectativas sobre o futuro da taxa de curto prazo. 

•  Teoria da Preferência pela Liquidez:  
é necessário que certo prêmio seja oferecido  
para a aquisição de títulos mais longos. 

•  Teoria da Segmentação do Mercado:  
abandonar o habitat preferido ou casamento de 
prazos (maturidades compatíveis) exige retorno 
superior. 



Teoria das Expectativas  
(Irving Fischer) 

•  A taxa de juros em longo prazo seria apenas  
o reflexo das taxas curtas esperadas para o futuro.  

•  Se os investidores entendem que a taxa de juros corrente 
de curto prazo está muito elevada, devendo reduzir-se,  
brevemente, então os títulos de longo prazo parecerão 
mais atraentes aos investidores = f( aos preços atuais,  
os títulos longos permitiriam que seus detentores 
obtivessem, por período relevante, retorno mais alto que  
o oferecido pelos títulos de curto prazo no futuro ) 

 
=> aumento da demanda e, portanto, dos preços dos  

títulos longos, diminuindo, consequentemente, seu retorno:  
∇ i e = RF¯ / Δ PT m  

=> Via processo de arbitragem, o mercado faz com que  
as taxas longas igualem-se às expectativas para o futuro 
das taxas curtas – que, nesse caso, são cadentes. 



Teoria da preferência por liquidez 
para taxa de juros a termo 

•  Preferência pela Liquidez = f( incerteza )  
=> ativos de curto prazo (mais líquidos)  

são preferíveis aos ativos de longo prazo  
=> sem algum prêmio, a maioria dos credores 

prefere reter títulos de menor prazo X 
devedores preferirão emitir títulos (passivos) 
de prazo mais longo, diminuindo  
riscos do refinanciamento  

=> especuladores assumem risco de 
“descasamento” mediante prêmio. 



Segmentação do mercado 

•  Os investidores só abandonarão seu 
“habitat preferido” – posição hedge 
através de ativos com prazos compatíveis 
com a maturidade de seus passivos –  
em troca de título com retorno superior  
ao que teriam com título de maturidade 
compatível com sua estrutura de passivos. 
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