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Adam Smith (1723-1790)
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E as ações 
individuais 
livres 
resultam em 
um mercado 
ordenado e 
estável
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invisível” 
coordena 
os negócios 
de maneira 
equilibrada
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O aumenta 
produtividade 
e possibilita 
comprar e 
vender o 
desejado sem 
desperdícios 
ou carências. 



Thomas Robert Malthus (1766-1834)
• Em relação à protecionista Lei dos Cereais, motivo de conflito de 

interesses entre proprietários de terras e importadores, Malthus 
defendeu os interesses da classe dos proprietários de terras.

• Tentativas de modificar o capitalismo com sua estrutura de 
proprietários ricos e trabalhadores pobres fracassariam e 
reapareceria inevitavelmente a divisão de classes 
como uma consequência inevitável de uma lei natural.

• As pessoas não virtuosas eram impelidas por um desejo quase 
insaciável de prazer sexual, por isso, as taxas de reprodução, 
quando incontidas, levariam a aumentos em progressão 
geométrica da população em comparação à progressão 
aritmética da produção de alimentos em determinado território.6



Controles contra super população
• Controles preventivos reduziriam a taxa de natalidade: 

esterilidade, abstinência sexual e controle de nascimentos. 

• Controles positivos aumentariam a taxa de mortalidade: 
miséria, pragas, guerra, catástrofes naturais, e 
controle final e inevitável da morte pela fome. 

• O crescimento da população era sempre limitado por 
uma combinação desses controles, para ficar 
dentro dos limites da oferta disponível de alimentos. 

• Se os controles preventivos fossem inadequados, 
os controles positivos seriam inevitáveis. 7



Thomas Malthus (1766-1834)
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DI
VI

SÃ
O

 D
E 

CL
AS

SE
S Pobreza: 

consequência 
natural e 
inevitável de 
lei natural de 
pessoas sem 
autocontrole 
sexual
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O progressão 

geométrica da 
população e 
progressão 
aritmética da 
produção de  
alimentos em 
dado território 

CO
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S 
DA
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O

PU
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ÇÃ
O preventivos: 

abstinência
reduz taxa de 
natalidade; 
positivos: 
fome aumenta 
taxa de 
mortalidade.



três teses no discurso reacionário contra 
as tentativas de conquistas sociais históricas
1. a tese da futilidade sustenta: as tentativas de 

transformação social serão infrutíferas, porque 
simplesmente não conseguirão “deixar uma marca”.

2. a tese da ameaça argumenta: o custo de qualquer 
proposta de reforma ou mudança social é alto demais, 
pois coloca em perigo outra preciosa realização.

3. a tese da perversidade afirma: qualquer ação 
proposital para melhorar determinado aspecto da 
ordem econômica, social ou política só serve para 
exacerbar a situação desejada de ser remediada. 9



David Ricardo (1772-1823)
• O principal problema da Economia Política é 

determinar as leis regentes da distribuição do produto 
da terra, retirado pelo emprego conjunto do trabalho, 
das máquinas e do capital, entre as três classes da 
comunidade (trabalhadores, proprietários e capitalistas):

1. conflito distributivo entre salário e lucro; 
2. conflito de interesses entre rentistas e capitalistas, 

devido à Lei dos Rendimentos Decrescentes e 
ao protecionismo da “Lei dos Cereais” inglesa (1815-46);

3. defesa do livre comércio com o exterior através da 
Teoria das Vantagens Comparativas. 10



Vantagem Comparativa > 
Vantagem Absoluta

• Para Adam Smith, o comércio entre dois países não 
ocorreria caso um deles tivesse vantagem absoluta
na maior produção dos bens a serem comercializados.

• Para David Ricardo, para o comércio ocorrer, basta haver 
vantagens comparativas com obtenção de maior razão 
de produtividade local em bens onde há vocação natural.

• O negociante avalia sua vantagem comparativa através 
do custo de oportunidade na importação do produto 
em lugar da compra da produção local. 11



Equivalência Ricardiana
• Os gastos públicos devem ser financiados 

por endividamento ou por tributação?
1. Se o governo aumenta os impostos, 

os contribuintes os pagam logo.
2. Se o governo lança títulos de dívida pública, 

os contribuintes antecipam terem de pagar mais 
impostos mais adiante para resgatar a dívida.

• Robert Barro deduz dessa ideia não fazer diferença 
entre uma ou outra ação em termos de queda imediata 
da renda disponível ou corte de gastos para aumentar a 
poupança e conseguir pagar impostos mais adiante. 12



David Ricardo (1772-1823)
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Teoria das Duas Taxas de Juros
• Taxa de juros observada no 

mercado = f( oferta e 
demanda de moeda)

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

• Taxa natural (J n), 
derivada da interação entre 
poupança e investimento. 

• É uma taxa hipotética 
correspondente à responsável 
por ter levado o sistema ao 
equilíbrio monetário, 
quando ocorreu igualdade 
entre as duas taxas.

• Taxa de juros natural = 
centro gravitacional 
(referente aos fundamentos) 
da taxa de juros de mercado: 
J m ® J n

• O Processo Cumulativo 
é gerado por desvio entre 
essas duas taxas de juros (de 
empréstimos e real) => distonia 
entre a demanda agregada sob 
forma monetária e dada oferta
de todos os bens => variações 
dos preços nominais. 14



Knut Wicksell (1851-1926)
Acionamento do 
Processo Cumulativo 
• por um choque monetário, 

em função da mudança de 
comportamento dos bancos:
induz a alteração da taxa de 
juros do mercado E/OU

• por um choque real, 
em função da mudança de 
comportamento do público 
não bancário: provoca um 
deslocamento da poupança 
e/ou do investimento, 
resultando na alteração da 
taxa de juros natural.

Equilíbrio Monetário
• Circunstância quando as 

instituições financeiras estão 
apenas fazendo intermediação 
entre poupança e investimento. 

• Apenas nessa (rara)  situação, 
a oferta de moeda deixa de ser 
endógena e inexistem 
o excesso de demanda 
agregada monetizada e 
o processo cumulativo. 
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juro real de equilíbrio em curto prazo 
• O juro real de equilíbrio em curto prazo depende do 

juro real de longo prazo e de elementos conjunturais, 
todos com defasagens, como mudanças temporárias 
no ritmo de crescimento da economia global, 
acelerações cíclicas no gasto do governo, 
alterações na taxa de câmbio real, prêmio de risco-país, 
relações dívida pública / PIB e crédito / PIB, etc.

• Ortodoxia: juros servem para inibir o consumo privado e 
estimular a poupança, na ausência de poupança pública 
suficiente para financiar os necessários investimentos.
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juro real neutro em longo prazo
• O juro real neutro em longo prazo depende dos 

fundamentos estruturais da economia como: 
1. produtividade, 
2. prêmio de risco soberano, 
3. prêmio de risco de inflação, 
4. risco fiscal (solvabilidade quanto à dívida pública), 
5. preferências intertemporais, 
6. questões institucionais, etc.

• Ortodoxia: são fatores diretamente associados ao 
comportamento da poupança no longo prazo. 17



raciocínio wickselliano
• A dinâmica da taxa de juros real de equilíbrio é de 

suma relevância para a condução da política monetária: 
pelos desvios entre a taxa de juros efetiva, 
afetada pelas decisões do Banco Central, e 
a taxa de juro de equilíbrio em longo prazo,
a Autoridade Monetária estimula ou contrai a demanda 
agregada com o intuito de manter a inflação na meta.

• No Brasil, a taxa real de juros está em tendência de queda 
mas a taxa observada ainda é relativamente elevada, 
quando comparada ao padrão internacional, é provável
o grau de incerteza na estimativa da hipotética 
taxa de juros para o Equilíbrio Monetário ser ainda maior.
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política experimental de juros: 
seguidas tentativas-e-erros

• Dadas as elevadas 
incertezas associadas às 
medidas das taxas de 
equilíbrio monetário,
a Autoridade Monetária 
conduz a política monetária 
de forma pragmática. 

• A cada passo, avalia 
o impacto de suas ações 
sobre a economia, 
considerando 
as defasagens temporais. 

• A redução do crescimento dos 
gastos correntes 
(privados e/ou públicos), 
tudo o mais constante, 
aumentaria a poupança da 
economia e reduziria
o juro real de equilíbrio.

• Esta é uma taxa hipotética, 
seguidamente testada, em 
uma série de tentativas e erros, 
cujo reconhecimento se dá 
ex-post ou a posteriori...
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Política Monetária: Tarefa de Sísifo
• Qualquer tarefa com esforços longos, 

repetitivos e inevitavelmente fadados ao 
fracasso — algo como um infinito ciclo de 
esforços sem nunca chegar a um fim, 
por serem desprovidos de quaisquer 
opções de desistência ou recusa em fazê-lo.

• Sísifo tornou-se conhecido por executar um 
trabalho rotineiro e cansativo. 

• Era um castigo para mostrar-lhe os mortais 
não terem a liberdade dos deuses. 

• Os mortais não têm a liberdade de escolha, 
devendo, pois, concentrar-se 
nos afazeres da vida cotidiana, vivendo-a 
em sua plenitude, tornando-se criativos 
para evitar a repetição e a monotonia.



Knut Wicksell (1851-1926)
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DU
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com demanda de 
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Taxa Natural: 
derivada da 
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essas duas taxas 
de juros provoca 
distonia entre 
demanda 
monetizada e 
dada oferta de 
bens, variando 
preços nominais
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IO quando 
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choque 
monetário 
com menor juro



“Corrente Principal” do 
Pensamento Econômico

Premissas do Neoclassicismo,
Escola Austríaca, 

Monetarismo, 
Novo-classicismo, 

Novo-keynesianismo, 
Finanças Racionais e 

Finanças Comportamentais



Léon Walras (1834-1910)
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AL quando 
o equilíbrio é 
simultaneamente 
alcançado em 
todos os 
mercados, 
ou seja, todos 
os produtos são 
vendidos ao 
preço corrente
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) para os preços 
relativos das 
mercadorias 
serem 
alcançados, 
são feitos 
os ajustamentos 
necessários nos 
preços em leilão 
delas

CO
M

PE
TI
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 P
ER

FE
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E gasto de toda a 

renda (poupança 
colocada em 
circulação), 
pleno emprego e 
preços 
estabelecidos 
em relação a um 
bem particular 
(moeda neutra)



Friedrich Hayek (1899-1992)
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O
RD

EM
 E
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O

N
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N
EA sistema de 

preços 
relativos livres 
indica melhor 
alocação de 
capital contra a 
“tirania da 
maioria 
coletivista”
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investir quando 
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levarem a 
aumento de 
impostos ou 
inflação
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Y recessões são 
consequências 
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artificial de 
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suportadas, 
mas não 
curadas por 
Estado



Neoclassicismo
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RA
CI

O
N

A
LI

D
A

D
E Os agentes 

econômicos 
maximizam
suas funções 
de utilidade 
e lucro, 
isto é, agem 
racionalmente.

AT
O

M
IS

M
O Os mercados 

livres, inclusive
o mercado de 
trabalho, 
tendem para 
o equilíbrio
via flexibilidade 
de preços e 
salários.

SI
M

ET
RI

A
 D

E 
IN

FO
RM

A
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ES Todos os 
agentes têm 
informação 
perfeita
e jamais se 
enganam.



Monetarismo
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RA
CI

O
NA

LI
DA

DE Os agentes 
econômicos 
maximizam
suas funções 
de utilidade 
e lucro, 
isto é, agem 
racionalmente.

ILU
SÃ

O
 M

O
NE

TÁ
RI

A Com taxas de 
inflação 
crescentes, 
os salários 
reais estariam 
sempre atrás 
do crescimento 
dos preços.

EX
PE

CT
AT

IV
AS

 A
DA

PT
AT

IV
AS São formadas 

a partir da 
experiência 
passada, 
com ênfase 
maior para 
os períodos 
mais recentes.



Novo-classicismo

27

RA
CI

O
N

A
LI

D
A

D
E Os agentes 

econômicos 
maximizam suas 
funções 
de utilidade 
e lucro, 
isto é, agem 
racionalmente.

D
ES

ES
TA

BI
LI

ZA
ÇÃ

O Variações 
previstas na 
oferta da moeda 
não afetariam 
a produção, 
apenas 
as mudanças 
imprevistas
o fariam.

EX
PE

CT
AT

IV
A

S 
RA

CI
O

N
A

IS Todos os 
agentes têm o 
mesmo modo de 
entender a 
economia
correspondente 
à lógica 
verdadeira de 
funcionamento.



Novo-keynesianismo
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RA
CI

O
N

A
LI

D
A

D
E Os agentes 

econômicos 
agem 
racionalmente,
não atuando 
contra os 
próprios 
interesses. RI

G
ID

EZ
 D

E 
PR

EÇ
O

S Os fundamentos 
microeconômicos 
(instituições, 
contratos, salário 
para eficiência, 
clientela, etc.)
justificam
a viscosidade de 
salários e preços.

D
ES

CO
O

RD
EN

AÇ
ÃO Rigidez de preços 

decorre de 
externalidades 
(efeitos 
colaterais) de 
decisões de 
outros e 
problemas de 
coordenação 
entre os agentes.



Finanças Racionais
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FL
UX

O
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E 
CA
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A 

DE
SC

O
NT

AD
O Tempo é dinheiro: 

certa quantia 
de dinheiro, 
se recebida hoje, 
tem valor presente 
superior ao da 
mesma quantia 
nominal recebida 
no futuro, devido 
ao custo de 
oportunidade.

DI
VE

RS
IF

IC
AÇ

ÃO
 D

E 
RI

SC
O

S O portfólio com 
ativos cujos preços 
serão afetados 
em direções 
opostas por 
eventos futuros 
é menos arriscado 
se comparado ao 
risco de um ativo 
ou ativos similares. 

EF
IC

IÊ
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 D

O
 M

ER
CA

DO Como no 
mercado eficiente
a informação 
está disponível 
para todos,
exige-se acertar 
o caminho 
aleatório do 
conteúdo da 
próxima notícia.



Finanças Comportamentais
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IR
RA

CI
ON

AL
ID

AD
E Os  investidores 

baseiam suas 
decisões em 
regras de bolso, 
cuja maioria é 
inconsistente, 
fazendo terem  
crenças  
enviesadas ou 
maus 
argumentos. 

DE
PE

ND
ÊN

CI
A 

DA
 F

OR
M

A Os investidores 
têm sua 
percepção sobre 
o risco e 
o retorno de 
investimento 
bastante 
influenciada 
pela forma como 
o problema é 
apresentado.

IN
EF

IC
IÊ

NC
IA

 D
O 

M
ER

CA
DO Vieses heurísticos 

e dependência da 
forma desviam 
as cotações de 
seus 
fundamentos, 
não sendo 
apenas pequenas 
anomalias 
randômicas
corrigidas por 
arbitragem.
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