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Como	  se	  esboça	  	  
uma	  teoria	  econômica?	  	  

Observa-‐se	  se	  há	  alguma	  
regularidade	  no	  

comportamento	  dos	  
agentes	  econômicos.	  	  

Então,	  aprende-‐se	  com	  
essa	  repe7ção.	  	  

Se	  um	  ato	  dá	  resultado	  
posi>vo,	  é	  racional	  

repe7-‐lo.	  	  

Se	  der	  nega>vo,	  não	  se	  
repete	  a	  mesma	  ação,	  e	  

busca-‐se	  outra	  alterna>va.	  

Os	  teóricos	  analisam	  	  
as	  séries	  esta;s7cas	  

temporais.	  	  

Cruzam	  as	  
informações.	  	  

Buscam	  correlação,	  isto	  é,	  captar	  
interdependência	  de	  duas	  ou	  
mais	  variáveis,	  ou	  regressão	  –	  	  

dependência	  funcional	  entre	  duas	  
ou	  mais	  variáveis	  aleatórias.	  



 BALANÇO DO BANCO CENTRAL 

ATIVO 
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passivo não monetário. 

reservas bancárias e  
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Operações 
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Nacional  



FORMULAÇÃO DO MECANISMO DE CRIAÇÃO DE MOEDA PELOS 
BANCOS COMERCIAIS: 

(a) MOEDA MANUAL:  

Ø PME (papel-moeda emitido) – EBACEN (encaixe do banco central) =  
PMC (papel-moeda em circulação) 

Ø PMC (papel-moeda em circulação) – EBC (encaixe dos bancos 
comerciais) = PMPP (papel-moeda em poder do público) 

(b) MOEDA ESCRITURAL: 

Ø DV (depósitos à vista nos bancos comerciais) 

(c) MEIOS DE PAGAMENTO: 

Ø MP = agregado monetário M1 = (a) + (b) = PMPP + DV 

(d) BASE MONETÁRIA: 

Ø BM = PMC (papel-moeda em circulação) + RB (reservas bancárias 
voluntárias e compulsórias) = PMPP + EBC + D BC-BACEN (depósitos dos 
bancos comerciais no banco central) 

(e) MULTIPLICADOR MONETÁRIO: 

Ø k = (c) / (d) = MP / BM 
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multiplicador monetário 
multiplicador monetário: quociente ex-post entre os saldos de fim de período  
dos meios de pagamento e da base monetária: k = MP / BM => MP = k . BM =  
f( forma pela qual os bancos em conjunto, isto é, o sistema bancário cria moeda ). 
 
         PMPP + DV                           1 
k = __________ = _________________________ onde: RB = reserva bancária: 
       PMC + RB    (PMPP / MP) + ([EBC + RC] / MP)    EBC = encaixe bancário 

                                                                                            RC = reserva compulsória 

Equação das Trocas depende de comportamentos estáveis dos clientes,  
ou seja, relação de confiança com o setor bancário  
para não haver corrida a saques de papel-moeda: 

Ms = v.P.Y , onde v = 1 / V ¯  é estável e Y ¯ dada => Ms => P 
onde considera-se a oferta de moeda Ms exógena. 
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Variável	  endógena	  	  
(dependente	  ou	  resultante)	  	  
é	  determinada	  por	  forças	  que	  
operam	  dentro	  do	  sistema	  em	  
estudo	  e	  no	  qual	  está	  inserida.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Fora	  das	  condições	  	  
ideais	  de	  laboratório,	  	  

a	  correlação	  espúria	  entre	  
uma	  variável	  

independente	  e	  	  
uma	  dependente	  é,	  	  
em	  geral,	  afetada	  por	  

outras,	  que	  se	  denominam	  
variáveis	  intervenientes.	  	  

Variável	  exógena	  
(independente	  ou	  

controlável)	  	  
é	  determinada	  por	  forças	  
externas	  ao	  modelo	  em	  

consideração.	  
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Quebram	  a	  regularidade	  
anterior	  da	  demanda	  por	  

papel-‐moeda,	  	  
alteram	  a	  velocidade	  de	  
circulação	  da	  moeda,	  	  

fazem	  inovação	  financeira	  
fora	  do	  controle	  do	  Banco	  
Central,	  enfim,	  atrapalham	  
a	  teoria	  dos	  economistas…	  

Como	  se	  observa	  certa	  
regularidade	  estaTs6ca	  	  

do	  quociente	  entre	  a	  séries	  
temporais	  de	  meios	  de	  
pagamento	  (MP)	  e	  base	  
monetária	  (BM),	  deduz-‐se	  	  

o	  mul6plicador	  monetário	  pela	  
divisão	  daquela	  por	  esta	  	  

(k	  =	  MP	  /	  BM).	  	  

Daí,	  como	  se	  observou	  também	  
uma	  regularidade	  entre	  MP	  e	  
Índice	  Geral	  dos	  Preços	  (IGP),	  
qualquer	  “gênio	  da	  profissão”	  
pensa	  com	  seus	  “2	  neurônio”:	  

se	  eu	  (Banco	  Central)	  controlar	  a	  
BM,	  eu	  controlo	  a	  inflação!	  	  

Agentes	  econômicos	  quando	  
sentem	  que	  a	  autoridade	  
monetária	  não	  lhes	  está	  

oferecendo	  a	  quan7dade	  de	  
moeda	  desejada,	  prejudicando-‐
lhe	  os	  negócios	  com	  a	  alta	  da	  
taxa	  de	  juros,	  eles	  mudam	  o	  
comportamento-‐padrão!	  	  
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O	  economista,	  obsessivo	  com	  a	  reconquista	  do	  
poder	  de	  controle	  macroeconômico,	  reage.	  	  
Arbitra	  que,	  em	  seu	  modelo,	  o	  Banco	  Central	  
controla	  uma	  “variável	  exógena”:	  	  
a	  oferta	  de	  moeda.	  	  

Por	  que?	  Porque	  ela	  não	  é	  resultante	  do	  jogo	  de	  
forças	  de	  mercado	  já	  que	  ele	  abstraiu	  a	  autoridade	  
monetária	  nessa	  sua	  “Economia	  de	  Mercado”.	  
Ideologicamente,	  arbitrou	  que	  O	  Estado	  está	  fora	  de	  
O	  Mercado!	  	  

Porém,	  a	  dura	  realidade	  lhe	  impõe	  outra	  derrota.	  	  
Em	  úl>ma	  instância,	  o	  Banco	  Central	  tem	  de	  atuar	  
como	  emprestador	  para	  a	  salvaguarda	  do	  mercado	  
financeiro.	  Não	  consegue	  manter	  o	  controle	  quando	  
seu	  efeito	  ultrapassa	  o	  limite	  fatal	  que	  ameaça	  	  
a	  bancarrota	  do	  sistema	  bancário.	  
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Quando	  o	  Banco	  Central,	  na	  tenta>va	  de	  evitar	  	  
um	  choque	  cambial	  inflacionário,	  dispensa	  o	  regime	  de	  
câmbio	  flexível	  e	  busca	  estabilizar	  a	  cotação	  do	  dólar,	  	  
a	  decorrente	  sobrevalorização	  da	  moeda	  nacional,	  aquém	  
do	  que	  jus>ficam	  os	  fundamentos	  macroeconômicos,	  
ins>ga	  a	  reação	  das	  forças	  de	  O	  Mercado.	  	  

Este	  reage	  com	  seguidos	  ataques	  especula6vos,	  	  
testando	  a	  capacidade	  de	  defesa	  da	  cotação	  oficial,	  	  
cuja	  arma	  limitada	  é	  o	  volume	  das	  reservas	  cambiais.	  

Se	  estas	  se	  esgotam,	  a	  autoridade	  monetária	  prostra-‐se	  e	  
rende-‐se	  à	  verdade:	  ela	  não	  pode	  se	  colocar,	  
arbitrariamente,	  como	  superior,	  ou	  seja,	  	  
como	  fosse	  exógena	  a	  O	  Mercado.	  



Polí6ca	  Econômica	  e	  	  
Conflito	  de	  Interesses	  
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As	  regras	  que	  tem	  como	  meta	  colocar	  variáveis-‐
instrumentos	  da	  polí6ca	  em	  certo	  patamar	  –	  	  
preços	  básicos	  como	  juro	  e	  câmbio	  –,	  devem	  evitar	  
terapia	  de	  choque	  que	  provocam	  súbitas	  	  
variações	  de	  preços	  rela7vos.	  

Seria	  sucesso	  em	  curto	  prazo	  irrelevante	  para	  o	  alcance	  
dos	  resultados	  desejáveis	  para	  variáveis-‐meta	  como	  
inflação,	  desemprego,	  balanço	  de	  pagamentos,	  	  
devido	  a	  desvios	  advindos	  dos	  choques	  	  
nos	  comportamentos	  regulares	  	  
dos	  agentes	  econômicos.	  

As	  regras	  para	  as	  variáveis-‐meta	  levam	  a	  melhores	  
resultados,	  em	  princípio,	  mas	  sua	  implementação	  
gradualista	  exige	  cautela,	  face	  às	  interações	  
complexas.	  	  O	  tateio	  em	  busca	  do	  equilíbrio	  geral	  
(interno	  e	  externo)	  é,	  na	  realidade,	  uma	  arbitragem	  dos	  
conflitos	  de	  interesse.	  



Algoritmo	  1,	  3,	  6,	  9	  	  
para	  saber	  quanto	  tem	  de	  acumular	  para	  	  
manter	  o	  padrão	  de	  vida	  na	  aposentadoria	  	  

14	  

Idade	   Salário	  Mensal	   Número	  de	  	  
Salário(s)	  Anual(is)	   Reserva	  Financeira	  

35	  anos	  	   R$	  5.000,00	  	   1	  X	  R$	  60.000,00	  	   R$	  60.000,00	  	  

45	  anos	  	   R$	  10.000,00	  	   3	  X	  R$	  120.000,00	   R$	  360.000,00	  

55	  anos	   R$	  15.000,00	   6	  X	  R$	  180.000,00	   R$	  1.080.000,00	  

65	  anos	   R$	  25.000,00	   9	  X	  R$	  300.000,00	   R$	  2.700.000,00	  



Simulações	  de	  Enriquecimento	  com	  
Variações	  de	  Taxas	  de	  Juros	  Reais	  	  
(0,10	  pontos	  percentuais	  ao	  mês)	  
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Se a taxa Selic está em 14,25% a.a., ela equivale a cerca de 1,1% a.m.  
Neste caso, quem recebe R$ 25.000 / mês (R$ 300.000 ao ano) e  
possui riqueza financeira em torno de R$ 2.700.000,00, receberá, a cada mês, 
renda de capital superior a sua renda do trabalho. 
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Por	  que	  os	  membros	  do	  COPOM	  não	  assumem,	  
pessoalmente,	  que	  têm	  conflitos	  de	  interesses	  	  
em	  seus	  julgamentos	  e	  avaliações?	  	  
Pela	  faixa	  de	  renda	  dos	  diretores	  do	  Banco	  Central,	  todos	  
eles	  devem	  possuir	  um	  patrimônio	  financeiro	  expressivo,	  
capitalizado	  com	  os	  juros	  que	  eles	  próprios	  fixam...	  

Se	  o	  capital	  está	  empregado	  em	  juros,	  	  
o	  trabalho	  está	  sendo	  desempregado	  pelos	  juros,	  então,	  
por	  que	  não	  é	  também	  atribuído	  ao	  COPOM	  a	  missão	  
social	  de	  combater	  tanto	  a	  inflação,	  	  
quanto	  o	  desemprego,	  além	  de	  evitar	  crise	  cambial	  
provocada	  por	  déficit	  no	  balanço	  de	  pagamentos?	  

Com	  múl>plas	  atribuições	  para	  o	  Banco	  Central	  do	  Brasil	  
(responsabilidade	  por	  controlar	  inflação-‐desemprego-‐crise	  
cambial),	  suas	  atuações	  não	  seriam	  socialmente	  mais	  
equilibradas	  e	  não	  desequilibradas	  como	  têm	  sido	  ao	  
favorecer	  o	  enriquecimento	  financeiro	  das	  castas	  dos	  
comerciantes-‐financistas	  e	  dos	  sábios-‐tecnocratas?	  
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Uma	  decisão	  “técnica”	  –	  7po	  “certo	  ou	  errado”	  –	  	  
pode	  ser	  tomada	  por	  maioria	  de	  votos?!	  	  
Se	  não	  é	  por	  consenso	  técnico,	  é	  uma	  decisão	  polí7ca,	  
isto	  é,	  cole>va,	  atendendo	  a	  certos	  interesses	  	  
(do	  capital)	  e	  não	  a	  outros	  (do	  trabalho).	  

A	  decisão	  "polí7ca"	  é	  neutra,	  imparcial,	  sábia?	  	  
Por	  suas	  filiações	  teóricas	  monolí7cas,	  os	  membros	  do	  
COPOM	  têm	  controvérsias	  analí>cas	  entre	  si?	  	  
Não	  sofrem	  do	  viés	  heurís7co	  da	  auto	  validação	  
ilusória,	  pois	  só	  conversam	  com	  “gente	  que	  pensa	  
igual”?	  Isso	  não	  os	  leva	  a	  cometer	  erros	  de	  avaliação?	  

Pela	  ausência	  de	  “mandato	  dual”	  em	  que	  as	  decisões	  
do	  Banco	  Central	  do	  Brasil	  seriam	  orientadas	  tanto	  
para	  o	  combate	  à	  inflação	  como	  ao	  desemprego,	  	  
não	  há	  “conflito	  de	  interesses”	  por	  parte	  dos	  	  
fixadores	  da	  taxa	  de	  juros	  básica?	  	  
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Não	  é	  cômodo	  para	  os	  membros	  do	  COPOM,	  
inclusive	  pessoalmente,	  adotar	  a	  overdose,	  
quando	  “eles	  ganham	  com	  isso	  e	  não	  arriscam	  
sua	  vida	  (profissional)	  por	  isso”?	  Tornaram-‐se	  
“viciados	  por	  suas	  dependências	  por	  overdose	  
de	  juros	  (“droga	  inebriante"	  que	  permite	  
ganhar	  renda	  sem	  trabalhar)	  ou	  assumem	  	  
a	  responsabilidade	  de	  terem	  se	  tornado	  	  
os	  próprios	  “traficantes”	  –	  de	  influência?	  

Se	  7vessem	  de	  responder	  pelo	  desemprego	  dos	  
outros	  com	  os	  seus,	  ao	  agravarem-‐no	  com	  essa	  
comodidade	  da	  polí7ca	  monetária	  brasileira	  –	  
“instrumento	  único	  (juro)	  –	  	  
meta	  única	  (inflação)”	  –,	  os	  membros	  da	  
diretoria	  do	  Banco	  Central	  do	  Brasil	  	  
não	  seriam	  mais	  comedidos	  como	  os	  dirigentes	  
dos	  demais	  Bancos	  Centrais	  no	  mundo?	  
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A	  polí6ca	  econômica	  
não	  é	  apenas	  a	  aplicação	  
da	  teoria	  econômica.	  	  

Ela	  requer	  que	  se	  
ultrapassem	  as	  

fronteiras	  estreitas	  da	  
área	  econômica	  e	  que	  se	  
leve	  em	  consideração,	  
igualmente,	  a	  esfera	  da	  
polí7ca	  e	  dos	  conflitos	  de	  

interesses	  sociais.	  	  

A	  polí6ca	  econômica	  
bem	  sucedida	  	  
existe	  apenas	  	  

quando	  se	  combinam	  	  
as	  ações	  econômicas	  e	  
as	  ações	  polí7cas.	  	  

As	  experiências	  das	  
sociedades	  democrá7cas	  
de	  7po	  ocidental	  resulta	  

em	  Teoria	  da	  	  
Polí6ca	  Econômica	  

Democrá6ca.	  
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A	  Economia	  depende	  da	  Polí6ca,	  por	  exemplo,	  
quando	  a	  alocação	  de	  recursos,	  ou	  seja,	  	  
o	  uso	  a	  que	  serão	  des>nados	  os	  recursos	  
disponíveis,	  é	  influenciada,	  em	  muitas	  áreas,	  	  
pela	  intervenção	  governamental.	  	  

A	  intervenção	  pode	  ser	  tão	  forte	  que	  é	  muito	  diqcil	  
analisar	  até	  que	  ponto	  a	  alocação	  de	  capital	  	  
(via	  impostos,	  subsídios,	  reserva	  de	  mercado,	  etc.)	  e	  
a	  distribuição	  de	  renda	  (previdenciária,	  regional,	  
etc.)	  são	  afetadas	  por	  outros	  fatores.	  	  

Quanto	  à	  estabilização,	  as	  flutuações	  dos	  	  
ciclos	  de	  negócios,	  a	  inflação	  e	  o	  desemprego,	  	  
os	  desequilíbrios	  do	  balanço	  de	  pagamentos,	  	  
são	  claramente	  influenciadas	  pelas	  polí7cas	  fiscal,	  
monetária	  e	  cambial,	  além	  do	  controle	  da	  
mobilidade	  do	  capital.	  
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A	  Polí6ca	  depende	  da	  Economia,	  refere-‐se	  à	  
influência	  das	  condições	  econômicas	  sobre:	  
a	  popularidade	  do	  governo;	  
as	  chances	  da	  reeleição.	  

Os	  eleitores	  tendem	  a	  atribuir	  ao	  governo	  	  
a	  responsabilidade	  pelo	  estado	  da	  economia.	  

Assim,	  há	  maior	  probabilidade	  de	  eles	  apoiarem	  o	  
governo	  (e	  de	  votarem	  a	  favor	  da	  situação)	  quando	  
a	  economia	  está	  indo	  bem	  e	  há	  maior	  probabilidade	  
(em	  comparação	  com	  a	  tendência	  normal)	  de	  eles	  
votarem	  na	  oposição	  quando	  a	  economia	  apresenta	  
resultados	  desfavoráveis.	  
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A	  conjuntura	  econômica	  representa,	  para	  o	  
eleitor,	  uma	  indicação	  do	  grau	  de	  acerto	  
do	  governo	  na	  realização	  da	  sua	  tarefa.	  	  

Este	  relacionamento	  entre	  a	  popularidade	  
governamental	  e	  as	  variáveis	  econômicas	  

que	  a	  afetam	  é	  chamado	  	  
“função	  de	  popularidade”.	  

Inversamente,	  a	  relação	  direcional	  que	  
parte	  do	  Governo	  e	  a6nge	  a	  Economia	  
descreve	  o	  modo	  como	  o	  setor	  polí7co	  

influencia	  o	  setor	  econômico	  da	  sociedade,	  
ao	  qual	  pode	  tentar	  manipular	  para	  
assegurar	  sua	  própria	  sobrevivência.	  	  

Este	  relacionamento	  é	  chamado	  	  
“função	  polí7ca”.	  

Modelos	  polí6co-‐
econômicos	  complexos	  
a	  respeito	  da	  interação	  
entre	  a	  Economia	  e	  	  

a	  Polí6ca	  	  
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Uma	  polí6ca	  ideologicamente	  
orientada,	  se	  for	  potencialmente	  

impopular,	  só	  será	  colocada	  em	  prá>ca	  
se	  o	  governo	  7ver	  certeza	  de	  ser	  reeleito,	  

isto	  é,	  se	  seu	  nível	  de	  popularidade	  
es>ver	  acima	  de	  um	  determinado	  nível	  

mínimo.	  	  

Se	  sua	  popularidade	  es>ver	  abaixo	  deste	  
nível	  mínimo,	  o	  governo	  vai	  começar	  a	  
ter	  medo	  de	  não	  conseguir	  a	  reeleição.	  

Ele	  fará	  um	  esforço	  para	  aumentar	  sua	  
popularidade,	  implementando	  uma	  
polí7ca	  expansionista,	  aumentando	  	  
os	  gastos	  públicos,	  de	  forma	  a	  reduzir	  	  

o	  desemprego	  e	  aumentar	  o	  crescimento	  
da	  renda,	  ou	  melhorando	  a	  qualidade	  

dos	  serviços	  públicos	  na	  área	  de	  
segurança,	  educação	  e	  saúde.	  

Naturalmente,	  a	  situação	  será	  diferente	  	  
se	  a	  taxa	  de	  inflação	  já	  existente	  for	  
muito	  alta.	  Neste	  caso,	  poderá	  ser	  

vantajosa	  para	  o	  governo	  a	  
implementação	  de	  uma	  polí6ca	  

deflacionária.	  

O	  Governo	  deseja	  
colocar	  em	  prá>ca	  
suas	  concepções	  
ideológicas.	  
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Estes	  modelos	  polí6co-‐
econômicos	  foram	  

confrontados	  com	  modelos	  de	  
compe6ção,	  baseados	  em	  
determinantes	  de	  natureza	  
puramente	  econômica.	  	  

Eles	  produzem	  previsões	  ex-‐ante	  e	  
resultados	  ex-‐post	  superiores	  a	  
respeito	  dos	  desempenhos	  reais.	  
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