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'CAPITULO VI -

'DEMANDA POR r.!OEDA E.A CURVA LU 

6.1 - A Teori'a quanti ta'ti "Ta da moeda . 

A idéia de que a quantidade de moeda em c~rculação afeta o 

nível geral de preços é bastante antiga em análise econômica, e 

encontra um marco histórico notável na controvérsia entre Jean 

Bodin e Mallestroi t sobre as causas da inflação na França de 1570. 

Na explicação de Mallestroit, e que resumia a ortodoxia da época, 

a alta geral de preços se devia à queda de teor metálico na moe 

da. ·Com os recursos acessíveis a um econometrista do século XVI, 

Jean Bodin mostrou que isso era apenas meia exolicacão. Para com - ~ -
pletá-la era preciso levar em conta o aumento do estoque de ouro 

em circulação no país. Em suma, a causa da inflação era o cres 

cimento da quantidade total" de moeda, e não apenas a .diminuição 

da quantidade de metais preciosos na unidade monetária. 

Durante cerca de três séculos a teoria quantitativa foi a 

ceita como ,lei de proporcionalidade entre a quantidade de moeda 

em circulação e o nível geral de preços. As versões mais refina 

das datam do final do século passado e do princípio do atual, de 

vendo-se principalmente a Marshall, Wicksell e Fisher. 

A hipótese central da teoria quantitativa é uma concepçao 

dicotômica dos mercados. Como aplicação duradoura de patrimônio, 
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a moeda se 60nsidera absolutamente indesejável, por não render j~ 

ros. Mas os agentes econômicos precisam de uma reserva transitó 

ria de valor, pois os seus pagamentos e recebimentos nao se sin 

cronizam nas mesmas datas. E, como instrumento de compensaçao 

dessas defasagens entre recebimentos e pagamentos,. considera-se 

a moeda absolutamente insubstituível. Dentro dessa concepçao, a 

famosa equação de Cambridge postulava que a pro~ura de moeda era 

proporcional ao produto nominal PY: 

Md = kPY 

onde k era denominada constante marshalliana. Supondo-se equilí 

brio entre oferta (MJ e demanda no mercado monetário, M = Md , o 

produto nominal ficaria determinado pela oferta de moeda M de a 

cordo com a equaçao: 

M = kPY (6.1) 

o fato de a procura de moeda crescer sensivelmente com a 

concentração vertical da produção levou muitos economistas a fOE 

mularem uma versao alternativa da teoria quantitativa, segundo 

a qual a procura de moeda se considera pro~orcional ao valor T 

das transações (ao invés do produto interno ). Essa versão equi 

vale analiticamente a: 

Md = k'PT 

k' representando o encaixe médio mantido por cruzeiro transacio 

nado por ano. Como o grau de desconcentração vertical do processo 

produtivo nao costuma alterar-se a curto prazo, tanto faz usar o 

ângulo da renda quanto o das transações em nossos modelos teór.i 

coso Preferiremos utilizar a versão da velocidade-renda, já que 

produto ou dispêndio nacional são grandezas economicamente mais 

significativas do que o valor total das transações. 
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EncaiJ<e ch; Indivíduos 

py 

• 

-31 cEz. 31 jan. 28 fev. 31nar. , 30abr. 

Encaixe das Enpresas 

py 
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·1 , 

31 'cEz.- 31 jan. 28fev. , 31llEr. 30 abro .. 

Fig. 6.1 

.' 



5 

Apesar de despretencioso, o exercício acima destaca um dos 

principais determinantes da constante marshalliana, o intervalo 

habitual dei pagamento das rendas. Com um ciclo trimestral cheg~ 

ríamos a k = 1/4 em termos anuais, e assim ~or diante. Na reali 

dade o ciclo mensal não representa uma aproximaçãq muito distan 

l-te da realidade, pelo menos em muitos países. Mas a constante 

marsh'alliana, medida em terrnos anuais, costuma ser bem superior 

a 1/12, isto é, a procura de moeda usualmente é bem maior do que 

um mês de renda. Isso se explica por pelo menos três razões: a 

desconcentração vertical na produção, a desconcentração nos paga 

mentos e.recebimentos realizados pelos indivíduos e a manutenção 

de encaixes de segurança tanto pelos indivíduos como pelas empr~ 

sas. 

A título de exemplo, suponhamos que em nossa economia a prQ 

dução se desdobre .em duas etapas, a das empresas A e a das empr~ 

sas B. As empresas A geram metade da renda nacional mensal PY, 

produzindo matérias-primas, todas compradas pelas empresas B; as 

empresas B geram a outra metade da renda, produzindo bens finais 

que são comprados pelos indivíduos. Tal como no exercício ante 

rior, admite-se que no fim do mês as empresas distribuem toda a 

sua renda aos indivíduos. Supõe-se também que esses indivíduos 

gastem a sua renda em parcelas diárias iguais~ comprando os p r 2 

dutos das empresas B. A .novidade agora é que as empresas B con 

centram os seus pagamentos às empresas A no dia 5 de cada mês. P~ 

ra simplificar os cálculos, suporemos que todos os meses tenham 

30 dias. 
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A Figura (6.2) apresenta os encaixes mínimos dos indiví 

duos e das empresas de cada grupo. Para os indivíduos a situa 

ção é idênt;ica à da Figura (6.1): logo após os pagamentos pelas 

empresas, os seus encaixes chegarão ao pico PY, e daí decresce 

rão linearmente até zero no final do mês . 

PY/2 

1py , 

rY/3 

F.llcafxo dos indivíduos 

Encaixe das empresas A 

31 dez. 31 JIID.. 

Encaixe das empresas B 

28 (ey. 31 mar. 

28 (ov. 31 mar. 

Fig. 5,2 . 

r--

30 abro 

30abr. 

As empresas A, produtoras de matérias-primas, ficarão com 

um diagrama retangular de encaixes: no dia 5 de cada mês recebe 

rão o valor PY/2 das suas vendas às empresas B do mês anterior. 
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E no final do mês esvaziarão a sua caixa pagando aos seus empr~ 

gados e capitalistas esse mesmo valor. A situação mais complic~ 

da é a das empresas B, vendedoras de bens finais. Elas ~recisarn 

estar preparadas para pagar PY/2 às empresas A no dia 5 de cada 

mês, quando as suas vendas aos indivíduos forem apenas PY/6. Con 

sequentemente, no princípio do mês elas precisam dispor de um 

saldo de caixa igual à diferença PY/3. Assim, seus encaixes co 

meçarão em PY/3 em cada início do mês; daí subirão linearmente 

até PY/2 no. dia 5, caindo então a zero quando fizerem seus paga 

mentos às empresasA. Daí voltarão a crescer linearmente, nelas 

vendas de produtos finais aos consUmidores, até o pico (5/6) PY, 

no final do mês. Pagas as rendas PY/2 aos assalariados e capita 

listas, reiniciar-se-á novo ciclo no ponto de partida PY/3. 

Para a economia como um todo, a procura de moeda aumentou 

de I para 4/3 da renda mensal. 

Embora este exercício tenha analisado o efeito do grau de 

concentração econômica apenas sob o ponto de vista da produçã~ a 

extensão desta linha de raciocínio aos indivíduos leva aos mes 

mos resultados, podendo ser facilmente visualizada em termos de 

um simples exemplo. 

Tomemos dois indivíduos que, ao invés de apresentarem um 

perfil de pagamentos e recebimentos tão bem comportado corno aqu~ 

le inerente às Figuras (6.1) e (6.2), se caracterizem em termos 

dos seguintes fluxos de caixa (supostos previamente conhecidos) 

decorrentes de suas transações com terceiros: 
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o A T A .. 1 .2. 3 

Indiví Pagamentos 5 5 20 -
duo Recebimentos 10 10 O 

1 Saldo Acumulado 5 10 - 10 
.. 

Indiví Pagamentos 10 10 O -
duo Recebimentos 10 O 10 

2 Saldo Acumulado O - 10 O 

Indiv. Pagamentos 15 15 20 
1 

10 + Recebimentos 20 10 
Indiv. 

2 Saldo Acumulado 5 O - 10 

TAB. 6.1 

Observa-se claramente que; para evitar a indimplência na 

data 3, o indivíduo 1 deve iniciar o período com um encaixe míni 

mo de 10 unidades monetárias (u.m.). Com efeito, este é o montan 

te necessário para que ele possa fazer frente ao excesso acumula 

do de pagamentos sobre recebimentos na data 3. O indivíduo 2 es 

tã na mesma situação, trocando-se a data 3 pela data 2. Ao to 

do, os dois indivíduos deverão iniciar a data um com um encaixe 

mínimo de' 20u.m. (10 para cada um). 
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Se, entretanto, ambos passassem a unir seus pagamentos e 

recebimentos, como mostra a terceira linha da .tabela, o encaixe 

~nimo total a ser compulsoriamente retido ao . ~ . 
l.nl.Cl.O da da 

ta 1 cairia para 10 u.m •• De fato, este é o montante que se 

ria necessário para se evitar a inadimolência conjunta no tercei 

ro período. 

o raciocínio mais uma vez deixa claro oue a desconcentra 

çãoeconômica tende a aumentar a demanda por moeda. Tomado no 

limite, este argumento assume toda a sua simplicidade: numa eco 

nomia onde existisse um único agente econômico,qpe acumulasse t~ 

das as funções de produção e consumo, a demanda por moeda !>ara 

fins transacionais seria obviamente nula. 

Mas a desconcentraç..ão ocnta apenas oarte da história. Nos exer 

cícios anteriores admitimos que tanto indivíduos como empresas 

soubessem prever com exatidão os montantes e datas de seus rece 

bimentos e pagamentos, e que a moeda servisse apenas para compe~ 

sar as correspondentes defasagens. Na realidade esses montantes 

e datas são cercados de incertezas; as empresas podem nao vender 

o que previam, os indivíduos podem enfrentar despesas nao ~lane 

jadas ou atrasos nos seus recebimentos, e assim por diante. 

A maneira mais natural de enfrentar essas incertezas con 

siste em manter encaixes de seguran<]a: no exemplo da Figura (6.1), 

os indivíduos seriam suficientemente prudentes para não chegar ao 

• fim do mês com caixa zero. Do mesmo modo as empresas, a!>ós a di!, 

tribuição de salários, lucros, etc., guardariam alguma reserva em 

moeda para enfrentar imprevistos. O exercício resolvido n9 I, ao 
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final do texto, mostra como estes encaixes de segurança engordam 

a constante marshalliana. 

Embora forneça um pano de fundo, a equaçao de Cambridge é 

por demais maniqueísta, imaginando que um abismo separe a moeda 

dos demais ativos: a moeda possui absoluta liquidez sem nenhuma 

rentabilidade (o que exige, em particular, que ~e defina moeda 

pelo tradicional MI' isto é, papel-moeda em poder do público mais 

depósitos à vista do público no sistema bancário), e os demais 

ativos rendem juros ou lucros, mas nao nodem ser realizados em 

prazos convenientemente curtos. 

Na realidade, a distância que separa a moeda dos demais ati 

vos é bem menor do que supõe a teoria quantitativa. Por trás dos 

diagramas de encaixes mínimos da Figura (6.1) está uma hipótese 

implícita: a de que nao existam aplicações financeiras a prazo 

inferior a um mês e que rendam juros. Ocorre que os mercados fi 

nanceiros modernos oferecem aplicações com juros em prazos extr~ 

mamente curtos, às vezes a partir de um dia. Essas aplicações P2 

dem substituir a moeda como reserva transitória de valor. Cuida 

remos do assunto na seção 6.5. pela introdução do modelo de 

Baurnol. 

Por outro lado, os ativos nao monetários, embora rendam j~ 

ros ou lucros, também carregam riscos que a moeda nao costuma 

ter. Assim, pelo menos em períodos de estabilidadê de preços 

e sobretudo nos de deflação -, pode ser interessantes manter paE 

te do patrimônio em moeda, simplesmente para diminuir-os riscos 
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de prejuízo. Esse é o tema do modelo de Tobin, que será também 

discutido na seçao 6.5, conjuntamente à contribuição de Baumol. 

Os encaixes de segurança por seu turno, criam uma área cin 

zenta na procura de moeda. Por que mantê-los em moeda e nao em 

títulos de boa qualidade? Trata-se, evicentemente, de um proble 

ma de escolha envolvendo riscos e custos de transação, que nao 

pode ser resolvido pela dicotomia implícita na equaçao de 

Cambridge. 

6 .2 - A Demanda Agre"gada Neocl"ásst"ca 

Paralelamente à equaçao de Cambridge, popularizou-se uma 

outra versão da teoria quantitativa na forma 

MV == py {6.2) 

onde V foi apelidada velocidade-renda da moeda e suposta constan 

te (sem o que não se teria uma teoria, mas uma simples 

gia para o cálculo de V) • 

tautolo 

Como equaçao de equilíbrio monetário, a relação acima é 

trivialmente equivalente à equação (6.1): a velocidade-renda da 

moeda é o inverso da constante marshalliana. Contudo, muitos ne~ 

clássicos passaram a usar a equação (6.2) como se ela descreves 

se o equilíbrio no mercado do produto, entendendo que MV = pyd. 

~ claro que essa versão explicava automaticamente Dor que uma aI 

teração nos meios de pagamento se refletia proporcionalmente na 

d - .. demanda nominal de bens e serviços. Mas MV = PY nao e o mesmo 
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d 
que M = kPY, ainda que se tome V = l/k, pois uma equaçao de de 

manda do produto não é uma equação de procura de moeda. Em su 

ma, os neoclássicos nao apenas desenvolveram uma, mas duas teo 

rias quantitativas, que aparentemente só se identificavam : nas 

configurações de equilíbrio. 

Como ligar corretamente as duas versoes, eis uma questão que 

gerou muita controvérsia e muita confusão. Nenhuma ligação era 

possível no sistema walrasiano de equações, onde a equação mone 

tária flutuava num espaço sem conexao com o setor real. Uma ex 

plicação pedestre, e que encontra seus primórdios em Jean Bodin, 

lembra que com mais dinheiro nos bolsos os indivíduos resolvem 

gastar mais. Trata-se de uma explicação muito atrativa pela sua 

simplicidade, mas que passa por cima de duas questões ! !.fundamen 

tais: i) por que os indivíduos, ao invés de gastar mais no merca 

do do produto, não compram mais títulos? ii) como aparece mais 

dinheiro nos bolsos dos agentes econômicos? Antes de Wickse11, 

ninguém respondeu a qualquer dessas questões. Quanto à primei 

ra, ela nem era objeto de cogitação. E quanto à segunda, imagi 

nava-se que a moeda, qual maná, caísse do céu. 

A ligação correta entre as duas versoes se estabelece pela 

equaçao ( ), que combina a identidade de Wa1ras com a conexao 

Wickse1liana. Como a constante marshal1iana depende do interva 

lo de tempo em que se mede o produto, podemos escolher esse inteE 

valo de modo que se tenha k = 1. Assim, a demanda de moeda, de 

d 
acordo com a equação de Cambridge, será expressa por M = PY.Mas 

isso agora implica, pela equação ( ), que a demanda do produto 
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J d 
se descreva/por PY = M. Desde que M nao se altere no temoo, DO - --
demos mudar o período de aferição da demanda agregada pela intro 

dução de umr constate de proporcionalidade. Chega-se assim a: 

pyd = MV 

que é a lei neoclãssica da demanda agregada. Fixada a oferta de 

i· moeda M, yd é inversamente proporcional ao nível de preços P. 

6 • 3 - A Rec·onstrução de Friedman 

Uma reconstrução interessante da teoria quantitativa é apre 

sentada por Milton Friedman em dois de seus artigos: "'lhe Quantity 

Theory of Money - A Restatement", publicado em 1956, e "The Demand 

for Money: Some Theoretical and Empirical Results", publicado em 

1959. 

De certa forma, Friedman tenta restaurar o prestígio da teo 

ria quantitativa após as intensas contestações de Keynes e pós

Keynesianos.! verdade que isso obrigou o autor a desenvolver 

uma teoria quantitativa de tal forma modificada que, segundo os 

críticos mais céticos, 90UCO tem em comum com as versões dos neo 

clássicos. Contudo o modelo de Friedman, se é análiticamente mui 
, 

to mais sofisticado do que a equação M = kPY, restabelece a pri 

mazia da política monetária como instrumento de combate à infla 

çao e de ação anticíclica. Tentando resumir a contribuição des 

te autor, iniciaremos pela sua abordagem dos motivos determinan 

tes da demanda por moeda, para, em seguida, apresentarmos os re 

sultados de suas pesquisas neste sentido relativas à economia a 

mericana entre 1870 e 1954. 
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o priméiro 90nto a ser destacado é que, em sua nova versão 

a equação MV = PY (ou M = kPY, com k = .l/V) 'não pretende explicar 

a evolução da renda nominal, da renda real, ou do nível .de ore . -
ços. Trata-se de uma equação de demanda por moeda, devendo ser 
. d . PY d .. 
~nterpretacBda..fonna M = V (ou M = kPY) , ou seJa, com a quanti 

r dade de moeda demandada como variável endógena. 

Iniciemos estudando separadamente os motivos detérminan 

tes da demanda por moeda por parte dos indivíduos e das empr~ 

sas. 

Na visão Friedmaniana, a moeda representa, para os indiví 

duos, uma das cinco formas alternativas de alocação de riqueza. 

As outras possibilidades seriam títulos com rendimento nominàl 

constante, títulos com rendimento real constante (indexado~,~ 

físicos e capital humano. 

Numa análise equivalente à determinação da demanda90rbens 

e serviços da teoria do consumidor, os indivíduos escolheriam a 

quantidade de moeda a reter pela maximização de uma função uti 

lidade, cujos argumentos deveriam incluir ascir'lco diferentes for 

mas de alocação de riqueza. Como, numa mudança de composição de 

portfõlio, uma unidade monetária alocada de determinada forma se 

troca sempre por uma mesma unidade monetária alocada de maneira 

alternativa, o que deter.mi~ará a composição de ativos será o fI,!! 

xo de rendimentos esperados associados a cada possibilidade de ~ 

locação de riqueza. Outros fatores determinantes serão, obvia 

mente, os gostos dos indivíduos e, numa anologia à restrição or 

çamentária da teoria do consumidor, o total da riqueza. 
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Após álgumas ressalvas e sim9lificações, chega-se à segui~ 

te função de demanda por encaixes nominais por parte dos indiví 

duos: 

Md = f (P, i, r, 1f e, .·w, py , u). 
p Ui.3) 

onde P = nível de preços 

i = taxa de juros nominal (ou seja, dos títulos de renda no 

minaI constante) 

r = taxa de juros real (ou seja, dos títulos de renda real 

constante) 
e 1f = taxa de inflação esperada. 

w ='relação entre a riqueza aplicada sob a forma de capital 

não humano e a riqueza alocada sob a forma de càpital 

humano, ou, segundo Friedman, equivalentemente, areIa 

ção entre os rendimentos associados ao capital nao huma 

no e aqueles associados ao capital hU'!'élD:). 

Y - renda real permanente (a definição precisa deste concei p 

to é a!?resentada no Céll?ítulo s~te),.:qui utilizada como 

"proxy" para a riqueza real. 

minaI permanente. 

PY representa a renda no 
p 

u = variável relacionada aos gostos e preferências dos indivídtDs. 

Se supusermos que a multiplicação de P e PYp por uma deter 

minada constante c imolica numa multinlicacão de Md "pela mesma - ....., 

constante (ou seja, homogeneidade de primeiro grau da função (6.3) 

em relação ao nível de preços e à renda nominal), temos, tomando 

c = l/P, 

Md 
P = f (i, r, 1fe, w, Y P , u) (6. 3a) 

onde agora Md representa os encaixes reais (ou seja, medidos em 
p 

termos do seu poder de aquisição de bens e serviços) desejados. 
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A nIvel teórico, as derivadas parciais de"-Md devem ser ne 
p 

gativas em relação a i, r, " 1T
e e w ~ e, admitindo-se que a moeda 

nao seja um bem inferior, positiva em relação a Y
p

• Isto porque 

uma elevação de i, r ou ~e significa que o fluxo de rendimentos 

associados à aplicação, respectivamente, em tItulos com rendimen 

to nominal fixo (i), tItulos com rendimento real fixo (r) ou bens 

(1T
e - custos de estocagem) aumentou, o que, por efeito substitui 

ção, implicará numa menor alocação da riqueza em moeda. Friedman 

admite, a tItulo de simplificação, que a moeda renda juros nomi 

nais nulos, mas esta hipótese não é essencial no seu raciocInio. 

Os mesmos resultados seriam obtidos se admitIssemos para este a 

, tivo um rendimento nominal fixo e constante, contanto que inde 
. e 
pendente de i, r, ou 1T • 

Com relação ã variável w, espera-se que/aumentando a parti 

cipação relativa de riqueza alocada sob a fODIDa de capital huma 

no no portfólio dos indivIduos (com uma consequente queda de w) , 

estes se tornem menos lIquidos, demandando, ',consequentemente, 

mais moeda. DaI o sinal negativo da derivada parcial de I1d em 
p 

relação a w. 

Finalmente, a variávelu tenta captar as modificações men

suráveis nos gostos e preferência dos indivIduos. Assim, por e 

xemplo, o aumento na quantidade de moeda usualmente retida pelos 

indivIduos em suas viagens, ou em momentos de aumento de incerte 

za, como em perIodos de guerra etc. seria captado por este termo. 
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No tocante à demanda por moeda por '~arte das empresas, 

Friedman admite que a especificação (~.3a) possa também ser uti 

lizada, desde que a variável u passe também a captar as possíveis 

variações tecnológicas na função de produ9ão. Para a empresa, a 

moeda se constituiria numa fonte de serviços produtivos que, alia 

dos a outros insumos de produção, seriam utilizados na producão 

dos bens e serviços finais colocados no mercado. Trata-se, como 

se pode perceber, de incluir a teoria de demanda por moeda na 

teoria de demanda por bens de capital (aos quais se associam ser 

viços produtivos) por parte de uma empresa genérica. 

Embora a equaçao (6 .. 3a) tenha sido obtida para um indivíduo 

ou empresa suposto(a) representativo (a) dos demais, admite-se que 

a agregação para a economia como um todo não gere problemas, e 

que ela possa ser utilizada para representar o valor total dos 

encaixes reais demandados pela sociedade. 

Utilizando novamente a homogeneidade de primeiro grau de 

(6.3) em relação a P e à renda permanente nominal, 

c = l/PY , obtemos: 
p 

f (i, r, ne , 00, yl , u) = 
p V(i I , 

I 

ne 00 r I I I 

e . tomando 

Y ,u) 
p 

( 6,4) 

A equaçao (6.4) equivale à relação MV = PY , onde a veloci 

dade renda V aparece como função das mesmas variáveis que afetam 

a demanda por encaixes reàis descrita pela eguaçao (6.3a). 
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Se admitirmos, pela arbitragem entre os mercados, que ore!! 

dimento nominal esperado dos títulos indexados (r + ~e) se igu~ 

le (aqui, em taxas logarítmicas, onde é possível a soma) ao ren 

dimento dos títulos não indexados (i), podemos utilizar a equa<.:ão 

r + '1fe = i , (6 .5) 

para eliminar a taxa de juros real em (6.~), obtendo 

Md 
PY = -------e------------

p V (i I ~ I 00 I Y , u) 
p 

.. " " 1. " 
"(6 .6) 

Deve-se observar que, ainda que a oferta da moeda seja da 

da exogenamente pela equação 

~ = M (6.7) 

e se suponha equilíbrio no mercado monetário 

M
d = lIf' , ( 6. 8) 

estas equaçoes nao sao suficientes para a determinação da renda 

nominal PY. Com efeito, substituindo-se (6.7) e '-6.8) em (6.6), 

obtemos: 

M = 
PY 

P V(i, 

1 

e 
~ , 00, Yp' u} 

Como não se conhece o valor de V, nada se pode afirmar so 

bre a renda nominal PYp ' Para ser possível esta determinação, 

seria necessária a especificação de outras relações que possibi 

litassem a determinação endógena da velocidade renda da moeda 

(que, pelo que vimos até aqui, é função crescente de w , da taxa 

nomdnal de j~ros e da taxa de inflação esperada). Ainda assim, 

não se poderia, no caso, por exemplo, de aumento da oferta mon~ 

tária, saber cx:no a vari::v-ão da renda naninal Py se distribuiria mt:re o Di 
~ . p -

vel de preços e a renda :real pennanente. Isto exigiria a introdução de tma 

:reUção adicional que viabilizasse d detenninação em ~aOO de P e Y •. 
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Friedman nao tenta argumentar que a velocidade renda aore - -
sente um valor constante no curto prazo. De fato, ~e10 o que vi 

mos até aqui, variações nas taxas de juros im~licariam em altera 

ções no valor de V. Nem mesmo aos clássicos ele atribui tal te 

se, citando como contra-exemplo uma pass~gem de Pigouque re1a 

ciona a velocidade renda da moeda à taxa de juros. Sua posição 

básica consiste em defender a estabilidade da função (~.6) , 

V (i, ne , 00, Y , u). Matematicamente, isto equivale a se admi p 

tir que a velocidade renda (e, consequentemente, demanda por moe 

da em termos reais) posse ser razoavelmente explicada tomando-se 

como base apenas as variáveis explicitada nesta função. 

Seguindo uma linha oposta à que vimos desenvolvendo até 

agora, no entanto, a especificação empírica da função de demanda 

por moeda utilizada por Friedman em seu artigo de 1959 nao in 

c1uía a taxa de juros, o que levou alguns economistas à conc1u 

são de que este autor considerava esta variável irrelevante na 

determinação dos encaixes reais desejados. Num artigo posterior 

entitu1ado "Interest Rates and the Demand for Money", entretanto, 

Friedman, nega veementemente esta conclusão acerca de suas convic 

ções, citando várias passagens de seu trabalho anterior que a 

pontavam explicitamente em sentido contrário. 

A ausência das taxas de juros e da inflação esperada em 

sua especificação para testes empíricos se deveu ao fato 'deste 

autor não. ter sido capaz de isolar em seus estudos, por meio de 

técnicas econométricas, efeitos estatisticamente significantes 

destas variáveis sobre a demanda por encaixes reais. 
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Isto se deve, em parte, à sua inclusão, no cômputo dos -meios 

de pagamento, não apenas do papel moeda em poder do pUblico e de 

pósitos à vista no sistema bancárió~ tal como na classificacão u 

sual, mas também dos depósitos a prazo. Como estes últimos ren 

dem juros nominais diferentes de zero, sua demanda é menos sensí 

vel às variações nestas taxas, diminuindo a elasticidade juros 

medida do agregado monetário em questão. 

Em suas medições, Friedman admitiu que a procura de liqui 

dez real per capita fosse função da renda real permanente per ca 

pita, usando uma equaçao do tipo: 

onde M representa o volume de meios de pagamento (incluindo os 

-depósitos a prazo), P o nível de preços, N a popUlação e Y a ren 
p 

da real permanente. 

Essa equaçao se ajustou com bastante pro~riedade à experi 

ência dos Estados Unidos entre 1870 e 1954. O valor de ~ , 'que 

no caso representa a elasticidade da procura de moeda em relação 

à renda permanente (em termos per capital foi estimado em 1,8. 

Isto levou Friedman a classificar a moeda como um bem de luxo 

(dentro da nomenclatura usada na teoria do consumidor) e a dispor 

de uma perfeita explicação para o declínio secular da velocida 

de renda. Com efeito, confundindo-seno longo prazo a renda 

corrente com a permanente, essa velocidade renda seria expressa 

por: 1-6 
l'Y 

= k (-I) 

y -0,8 

= i (-/) (6.9) 

decrescendo~' portanto, com o aumento da renda. _._~-

I'IJNDA~ÀO GETULIO VARCAS _ 
JnBLIOTECA MA f)""'I,'r'·· -"T, 
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A varikção da velocidade renda ao longo do ciclo econômico 

resulta dos desvios entre a renda corrente e a permanente. Como 

média das repdas do presente, do passado e do futuro, esta ú1ti 

ma oscila com muito menor amplitude do que a renda corrente. As 

sim, num período de prosperidade, a renda permanente sobe muito 

menos do que a renda corrente. Como da demanda por moeda depe~ 

de da 'renda" permanente , ela é pouco afetada, levando a um aumen 
py 

to da velocidade renda medida VM= .: ' que toma como parâmetro a 

renda corrente (Yc), e não a permanente. Se a avaliação fosse e 

fetuada com base nesta última, entretanto, 

uma queda. da velocidade renda (permanente) 

c1ui a partir da equação (6.9). 

ter-se-ia observado 
py 

V =~ como se con 
p M' 

A valer a teoria friedmaniana, incluindo a hipótese de es 

tabi1idade da função V(i, 'JT
e , ID, Y , u), e a contro1abi1idade da 

p 

oferta monetária, a atividade econômica seria extremamente sensí 

ve1 a flutuações da política monetária - flutuações essas que .se 

transmitiriam à renda permanente provocando oscilações de muito 

maior amplitude na renda corrente_ . O resultado é semelhante ao 

da teoria neoc1ássica, mas com muito maior força de propagaçao. 

E a política monetária voltaria a ser o determinante básico do 

nível de atividade e dos preços. Nesta linha, os friedmanianos 

criticam veementemente a política monetária espasmódica aplicada 

em muitos países, que alterna períodos de relaxamento expansi~ 

nista com fases da contração monetãria~ A sua recomendação para 

uma política de pleno emprego sem inflação é a manutenção de uma 

taxa de expansão dos meios de pagamento conhecida e metodicamen 

te constante, de acordo com o crescimento do produto real e a e 
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, 
lasticidade/renda da.procura por moeda. Friedman nao acredita, 

baseado em seus estudos para os Estados Unidos, na política de 

.sintonia fi~a, em que variações bruscas na taxa de expansão mone 

tãria são utilizadas para compensar pequenos choques de demanda, 

ou de oferta (quebras de safra, deteriorização nas relações de 

troca etc.). Na verdade, estes últimos não chegam sequer a .:ser 

explicitamente abordados em sua análise. Tais atitudes só seriam 

aconselháveis no caso de graves e facilmente identificáveis per 

turbações no sistema econômico, como por exemplo, a'grande reces 

sao no início do decênio de 1930. 

Este posicionamento resulta do lag (atraso) usualmente ob 

servado entre a utilização dos mecanismos de política monetária 

e suas consequências sobre o sistema econômico. Tomando como ba 

se a economia americana entre 1870 e 1954, estes se: mostraram, 

nos estudos deste autor, longos e variáveis. Com isto, a impl~ 

mentação de uma política monetária expansionista, implantada, 

digamos, numa data t, caracterizada pelo baixo nível de ativida 

de econômica, poderia só vir a surtir efeito na data t + 1, em 

que o problema de desemprego já tivesse sido automaticamente re 

solvido. A medida teria então ampliado as flutuações econômicas, 

ao invés de tê-las reduzido. 

Como avaliar esta reconstituição da teoria quantit'ativ'a?·Um 

bom número de economistas julga bastante artificial o conceito 

de renda permanente, e descrê de uma teoria que situa a políti 

ca fiscal em plano inteiramente secundário como instrumento anti 

cíclico. Contudo, do ponto de vista do ajustamento empírico à 

experiência dos Estados Unidos, o modelo de Friedman nada tem de 

inferior aos desenvolvidos pelos keynesianos. Voltaremos a esta 

ponto no Capítulo X. 
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~ 

.6.4 - A Teoria Monetária Keynesiana 

Vimos!, na seção 6.1, que Marshall, Wicksell e Fisher formu 

laram a teoria quantitativa da moeda a partir de urna concepçao 

dicotômica do mercado de ativos: a moeda considerava-se insubsti 

tuível como instrumento de compensacão das defasagens entre rece 
~ -

bimentos e ;>agamentos; mas inteiramente inde.sejã,vel como aolica 

ção patrimonial duradoura, por não render juros. Keynes, nos ca 

pítulos da Teoria Geral sobre a "preferência pela liquidez", oa --
rece ter sido o primeiro a roubar a naz dos quantitativistas, 

ao identificar urna razão para que a moeda se tornasse 'atrátiva 

como for.ma de aplicação do patrimônio. 

Segundo Keynes, há três motivos para a procura de moeda:as 

transacões, a precauçao e a especulação. 

A procura de moeda para transações era a identificada ne 
"-

los economistas neoclássicos: o estoque necessário para compensar 

as defasagens entre recebimentos e pagamentos, como nos diagra . -
mas das Figuras 6.1 e 6.2 ao início deste capítulo. Até ~ 

a~, 

Keynes só inventou uma denominacão. 

A segunda componente, a procura por precauça~ corres~ondia 

aos encaixes de segurança, não de todo esquecidos pelos neoclás 

sicos. Seriam os saldos de caixa mantidos ~ara enfrentar desp~ 

sas imprevistas r aproveitar oportunidades de bons negócios etc. 

Nos diagramas da Figura 6.1, indivíduos e empresas não deixariam 

que os seus encaixes caíssem abaixo de certo nível mínimo, subs 

tituindo os triângulos do gráfico por trapézios. 
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Na boa linha neoclãssica, Keynes admitiu que nao apenas a 

procura de moeda por transações, mas também a por precaução, fo~ 

sem proporcionais à renda nominal, na forma marshalliana kPY,se~ 

do k uma constante. A grande novidade de Keynes era a' procura 

especulativa, na qual se identificava uma possível razão . para 

guardar moeda corno aplicação patrimonial duradoura. Essa razao 

seria a expectativa de um aumento na taxa de juros, com a ·.hàixa 

consequente na cotação de títulos. Nesse caso, poderia ser peE 

feitamente racional guardar moeda à espera de que os títulos de 

renda fixa baixassem de preço. 

Na linha de raciocínio keynesiana, suponhamos que o merca 

do de capitais só negocie títulos de renda fixa perpétua. Nesse 

caso, a cotação de um título que renda R cruzados por período é 

.dada por R/r, onde r indica a taxa de juros corrente. Admitamos 

que a taxa de juros esperada para o período seguinte seja .igual 

a r'. Não há razao para reter especulati vamente \ moeda se 

r' < r ~ Suponhamos, porém, que r' > r, isto é, que se espera uma 

alta taxa de juros. Comprando imediatamente o título, um indiví 

duo receberia, no início do períOdO seguinte, uma renda R, mas à 

custa de uma perda de capital R/r - R/r'. Valeria pois a pena re - - -
ter moeda especulativamente se essa perda de capital fosse sup~ 

rior a R, isto é: 

R/r - R/r' > R 

ou seja, se: 

r' > r 

l-r 

1 
.J 
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Por essa descrição, a procura especulativa' de moeda se des 

creveria por uma equaçao do tipo: 

M = ~ (r,r') s 

função decrescente da taxa de juros presente r e crescente da ta 

xa de juros r' esperada yara o período seguinte. A essa altura, 

Keynes introduz duas hipóteses complementares. Primeiro, que as 

expectativas quanto às taxas de juros futuras sejam extremamente 

rígidas, não só a curto, !tias também a médio prazo. Assim, na fó!: 

mula acima, r' pode considerar-se constante, o que reduz a procu 

ra especulativa de moeda à expressa0 

M = L(r) s . 

função decrescente da taxa de juros r. Segundo, Keynes admite 

que, para alguma taxa de juros suficientemente baixa (por ele es 

timada em torno de 2% a.a.), a procura especulativa de moeda· se 

torne infinitamente elástica, diante da convicção geral de que a 

taxa de juros só tende a subir. Assim, a procura especulativade 

moeda se descreveria por uma curva corno a da Figura 6.3. E a pro 

cura total de moeda (para transações, precauçao e- especulação) 

passa a se exprimir pela relação: 

M
d = kPY + L(r) 

l(n.) 

Fig •. 6.3 

Por mais revolucionária que fosse em sua época, a teoria 

monetária keynesiana não pode ser engolida sem pelo menos trêsre 

paros. 
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Primeiro, a hipótese de rigidez das expectativas é pouco 
, 

convincentef
• :r;: difícil crer que, por anos a fio, a taxa de ju 

ros não se altere, e que ainda assim os agentes econômicos conti 

nuem aposta~do em sua alta num futuro próximo. Por essa razao, 

a procura especulativa mais parece uma anomalia episódica do que 

um problema permanente no mercado financeiro. 

Segundo, Keynes presume que o mercado fin~ceiro só opere 

com títulos de renda fixa de longo prazo. Pela fórmula 6.10, a 

procura especu1ativa é hipersensível a pequenos aumentos esper~ 

dos na taxa de juros. Com r = 6% ao ano valeria a pena guardar 

moeda especulativamente desde que se esperasse para o período se 

guinte ri = 6,38% a.a. Com r = 2% ao ano bastaria que a taxa es 

perada para o ano seguinte ultrapassasse 2,04% a.a., e ninguém 

mais quereria guardar títulos. Essa hipersensibi1idade resulta 

de que a fórmula (6.10) presume que o mercado só negocie títulos 

de renda fixa perpétua. Diminuindo-se o prazo de resgate dos tí 

.. 
tulos, reduz-se a sensibilidade da procura especu1ativa a taxa 

de juros. Se o mercado negocia títulos de prazo curto, a procu 

ra especulativa pode até perder qualquer sentido. Para citar um 

exemplo, se existem certificados de depósito com seis meses de 

prazo, ninguém tem motivos para guardar moeda especulativamente 

à espera de um aumento da taxa de juros daqui a seis meses. O au 

mento da taxa de juros desvaloriza os títulos que se encontram 

longe do vencimento, mas não os que chegaram à data do resgate. 

Terceiro, nao fica claro por que as reservas para precau 

ção são mantidas em moedas e não em títulos com boa 1iquidez. ~ 

de se suspeitar que a procura de moeda pelo motivo de precauçao 

também tenha algo a ver com a taxa de juros, mas Keynes nao de 

senvo1ve esse ponto. 
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6.5 - As Contribuições de Tobin e Baumol 

Na realidade, hã duas razões ponderáveis para que a procu 

ra de moeda seja função decrescente da taxa nominal de juros. 

Apenas essas razoes nao foram identificadas por Keynes. 

Primeiro, comparativamente aos títulos de renda fixa, a 

moeda tem uma desvantagem mas também uma vantagem. A desvanta 

gem é nao render juros e a vantagem é a absoluta liquidez. Quem, 

dispõe de moeda pode gastá-la no momento que quiser. Já quem ~ 

sui títulos e deseja aplicar o valor correspondente em algum ou 

tro bem, precisa primeiro vendê-los. Nessa venda, fora custosde 

transação (segundo notivo ), há o· risro de perdas de capital. Em suma, os 

títulos embora rendam juros, apresentam o risro de oscilação de cotações 

antes do vencimento. (Isso sem contar o fato de que os títulos 

dos l'!laus emitentes podem não ser honrados· no próprio vencimento).·~ 

Um agente econômico avesso ao risco pesará esses fatores e nor 

malmente diversificará suas aplicações financeiras, mantendo-as 

parte em moeda, parte em títulos. Um aumento da taxa de juros 

geralmente induzirá o agente econômico a mudar a composição de 

sua carteira, aumentando a quantidade de títulos e diminuindo a 

de moeda. 

Essa explicação, essencialmente devida a Tobin, mostra, e~ 

tre outras coisas, que a procura de moeda por precauçao também 

é função da taxa de juros. 

Para formalizar o raciocínio tobiniano, precisaremos ante 

riormente de uma pequena digressão em torno da teoria da escolha 

envolvendo risco. Embora este autor tenha feito uso em seu céle 
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artigo publicado em 1958, nLiquidity Preference as a Behaviour 

Towards Risk" do método de análise média-variância, utilizaremos 

aqui o aparato técnico mais geral, desenvolvido por Von Neumann 

e Morgenstern, de maximização da utilidade esperada. 

Neste, pressupõe-se que os agentes econômicos tomem suas 

decisões diante do risco de modo a maximizar a utilidade espera 

da de sua renda I E VeR} (sendo E a esneranca matemática e R a - ~ 

renda real). Dentro do postulado de não saciedade, a utilidade 

VeR) da renda real é uma função crescente de R. A concavidade ou 

convexidade de VeR) retrata a atitude do indivíduo diante do ris 

co. 

Por definição, o indivíduo avesso ao risco prefere o certo 

ao duvidoso, em igualdade de condições quanto à esperança matemá 

tica. Isso significa que se O < p < 1 e Rl ~ Rz, o indivíduo 

prefere receber (l-p)Rl + pRz ao certo do que participar de uma 

loteria com probabilidade l-'pde render RI e p de render R2. Pe 

la hipótese de utilidade esperada, isso equivale a dizer que 

V{(l-p)R 1 + pR 2 ) > (l-p) V{Rd + pV{R 2 ) 

ou seja, a função VeR) é estritamente côncava~(V" (R) < Ol". Da me~ 

ma forma, caracteriza-se a propensão do risco por"umaderivadas~ 

gunda estritamente positiva da função VeR) e indiferença ao ris 

co por V"(R) = O 

Um conceito importante, e que utilizaremos a seguir, é o 

de coeficiente Arrow-Pratt de aversão absoluta ao risco: 

A(R)· -V" (R) 
= Vi (R) (6.12) 
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Este coeficiente vale tanto para o indivíduo avesso ao ris 
I 

co como paia o indiferente e o propenso ao risco. Pelo que vi 

mos até aqui I. ele é positivo no primeiro caso (aversão ao risco), 

nulo do se9;undo (indiferença ao risco) e negativo no 

(propensão do risco). 

o coeficiente R pode aumentar, diminuir, ou 

terceiro 

manter-se 

inalterado quando se eleva o nível de renda. ~si~para Rl< R2, 

podemos ter: 

a) Coeficiente de aversao absoluta ao risco decrescente: 

A (RI> > A (R2) (6 .13a) 

b} . Co'eficiente de aversao absoluta ao risco constante: 

(6.13b) 

c) Coeficiente de aversao absoluta ao risco crescente: 

A(Rl) < A(R2) (6.13c) 

Vejamos agora, finalmente, como se pode determinar a influ 

ência da taxa de juros na demanda por moeda dentro deste arcabou 

ço teórico. Trabalharemos inicialmente no contexto de uma econo 

mia com preços estáveis, na qual não se faz distinção entre j~ 

ros nominais e juros reais. Veremos, ao final da análise, como 

relaxar esta hipótese. 

Tomemos então um indivíduo com um patrimônio P, que esteja 

prestes a determinar que pa~tes deste total ele alocará sob a fo,!: 

ma de moeda, com rendimento nulo, e sob a forma de títulos de re~ 

da. Por hipótese, estes últimos rendem um juro fixo k, mas o in 

divíduo pode necessitar vendê-los antes de sua data de vencimen 

to; assim, o seu rendimento final será k + z, sendo k uma. constél!! 
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te positiva, e z indicando o ganho aleatório de capital decorren 

te do ágio ou deságio resultant'e da possível necessidade de liqu! 

dação do título antes de seu prazo de maturação. A moeda é, por 

hipótese, o único tItulo sem risco disponível para aplicação. E! 

ta 'hipótese é amparada pela conversibilidadeCinstitucionalmente) 

obrigatória deste ativo pelo seu valor de face. Suporemos tam 

bém que o indivíduo, além dos rendimentos orovenientes da aplica - .. -
çao de seu patrimônio, receba uma renda não aleatória do trabalho 

igual a w. 

A pergunta que nos interessa responder é: como o indivíduo 

determinará sua alocação de portfólio, e em que medida variações 

na rentabilidade dos títulos de renda aleatória z + k afetarão a 

sua decisão? 

Para resolvermos este problema notemos inicialmente 'que, 

aplicando X no título de renda variável e P-X no de renda fixa, 

a renda real do indivíduo será descrita pela variável aleatória: 

R(z) = X(z+k)+W (6.14) 

A alocação ótima será aquela que maximize a utilidade esp'~ 

rada EV(R(z»da renda. Para analisarmos o problema em 

res, introduziremos duas hipóteses adicionais: 

a) o indivíduo não pode endividar-se nem emitindo títulos 

de renda aleatória (X~O) nem (obviamente) emitindo moeda. Isto 

imp li ca que O ~ X ~ P. 

b) A variável aleatória z + k só pode assumir valores maio 

res ou iguais a -1: com efeito, por pior que seja o desempenhode 

um título de risco, sua rentabilidade não pode cair 'abaixa de 

-100% • 

Isto posto designemos por F(X) a utilidade esperada da ren 

, da quando o indivíduo aplica X em titulas de renda aleatória e 



31 

P-X em moeda. Tem-se: 

F(X} = EV(X(z+k}+W} (6.15) 

.o problema é encontrar o valor de X no intervalo O ~ X ~ P 

que maximiza F (X)". Derivando duas vezes: 

F' (X); = E(z+k}V' (X(z+k}+W) 
2 

F"(X) = E (z+k) V"(X(z+k)+W) 

(6.16) 

(6.17) 

Para o agente prcpenso ao risco, F(X} é estritamente convexa 

em X.' Isto significa que o indivíduo concentrará todo o seu pa 

trimônio P num único ativo. Assim, se F(O» F(P}, o patrimônio 

será todo ele alocado em moeda, o oposto ocorrendo caso F (O) < F (P) '. 

Para o agente indiferente ao risco, podemos tomar como função u 

tilidade VeR) = R e, nesse caso, F(X) = W+X(EZ+k}. O indivíduo 

concentrará todo o seu patrimônio em moeda caso k+Ez < O, ou a~:"'Ili 

cará P em títulos de renda variável, se k+Ez ~ O. Se k+E = O, tor 

na-se indiferente, para o indivíduo, qualquer alocação entre moe 

da e títulos. Todas estas possibilidades são ilustradas nos grá 

ficos 6..4 e ~.5a seguir: 

F (X) 

F(O) 

F(P) 

a} Propensão ao Risco 

P 
Gráfioo ~.4.a 

F(O}>F(P) 

X=O 

F (X) 

F(O}=F(P} 

P X 
Gráfioo 6,.4.b 

F(O)=F(P) 

X = O ou x=p 

F(X) f 
F(P) ~ 

I 

F(O) 

.-. 

Gráfioo 6.4.c 

F(O) < F(P) 
-X=P 

P X 



b) Indiferença ao Risco 

F (X) 

F(O) 

F(P) 

Gráfico 6.S. a 
k + Ez( O 

X=O 

F (X) 

F(O)=F(P) 

P ·X 

Gráfico 6.S.b 
k i; Ez = O 

6' X ,P 
P 

F(X) 

F(P)- - - - - -

F(O) 

x 
Gráfico 6 .S.c 

k + Ez> O 

X=P 
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P 

Cuidemos agora do caso mais interessante, o do indivíduo 

avesso ao risco. Pela equação (5 .17, F (X) é estritamente côncava. 

Há .três casos possíveis, descritos nas figuras 6.6a, 6.6b eti.6c. 

F (X) 

F(O) 

F(P) . 

P 
Figura 6.6.a 

F'(O) < O 

X=O 

F (X) 

F(O) 

X 
Figura 6.6.b 

F'(P) ~ O 

X=P 

F(X) 

F(O) 

P X -X P X 
Figura 6.6.c 
F'(O»D F'(P)<O 
Caso de Diversificação. 
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No caso descrito na figura 6.6a, o indivíduo concentra to 

das as suas aplicações em moeda. Para que isto ocorra, é nece! 

sário e suficiente que F' (O) = E (z+k) V' (W) < O, ou sej a, k+Ez < O. 

Essa é uma "condição muito plausível: o indivíduo avesso ao risco 

nada aplicará em títulos de risco se a rentabilidade esperada des 

tes últimos for negativa. Por outro lado, se k+Ez>O, F' (O) > O, 

o que significa que o indivíduo sempre destinará alguma soma,por 

menor que seja, aos títulos de renda variável. Essa conclusão, 

bem como as demais até aqui obtidas, dependem de uma hinótese 

implícita do modelo: a da ausência de custos da transação que pos 

sam obStar a transformação de moeda em títulos. 

A figura 6.6b cuida do extremo oposto. Embora avesso ao 

'risco, o indivíduo concentra todas as suas aplicações no título 

de renda aleatória. Isto ocorre quando F' (P)=E(z+k)V' (W+P(z+k» ~ O. 

A figura 6.6c trata da possibilidade mais interessante, a 

da diversificação de ativos. Nesse caso, F(X) passa" por um 

-máximo num ponto X positivo e menor do que P. Isso ocorre qua~ 

do Ez +k > O e F' (P) < O, X: sendo então determinado pela equação: 

H(X,W,k) = E(z+k)V' (W+X(z+k» = O (6.18) 

Vejamos como se altera X quando se aumenta "a renda We quan 

do se melhora a taxa de risco k+z por um aumento de k. Na análi 

se que se segue, suporemos que a derivada segunda da função uti 

lidade seja negativa e que, por isso, F" (X) < O. Da equação (6 .18) 

segue-se que: 

aH ax + ím O ( ~.19a) ax aw aw = 

aH ax + aH O (6. 19b) ãX ak ak = 
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. a H "(-I a X Corno a x = FX < O, conclui-se que ãW tem o mesmo 
aH . ~H ~X 

de a W ' o mesmo ocorrendo (por 6.19b} com <9k e c?k. 

sinal 

Examinaremos em pri~eiro lugar os efeitos de uma variação 

da renda do trabalho W sobre a compra ótima X de títulos de renda 

aleatória. Pela equação (6.181, 

~: = E Cz+k} V" (R (z) ) , (6.20) 

onde 

R(z) = W + X (z+k) (6.21) 

Frovaremos que o segundo membro da equaçao (6.20) será po 

sitivo se a aversão absoluta ao risco for decrescente, nulo no ca 

so de aversão ao risco constante; e negativo, na hipótese de aver 

são ao risco crescente. 

Com efeito, suponhamos que o coeficiente de aversão ao ris 

co A(Rl seja função decrescente do nível de renda. Então, quer 

z + k seja positivo, quer seja negativo, ternos, a partir das defi 

niçôes (~.13a) - (6.13c), 

(z + k) A (R(z)l < (z + k) A{W) 

Multiplicando ambos os membros por V'{R{z)}, que é positi 

vo, e trocando sinais, 

(z + k) V" {R ( z» > -A (W) (z + k) V I (R ( z) ) 

. :. .. 
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Tomando as esperanças matemáticas: " 

~: = E (z + k) V" (R ( z» > - A (W) E (z + k) V· {R ( z) ) 

Pelas equaçoes (6.l8} e (6.21), o segundo membro é igual a 

zero, ou seja, ~: :> O o que implica, como vimos anteriormente em 

é) X > O 
~W • 

Assim, coeficientes de aversao absoluta ao risco decrescen 

tes com a renda implicam que os títulos de renda aleatória sejam 

bens superiores. Esse é o padrão mais frequente de comportamento 

individual, o que suporta empiricamente a hipótese de que A(R)se 

ja função decrescente de R. 

Trocando-se os sinais das desigualdades na demonstração a 

cima, conclui-se que aversao absoluta ao risco crescente leva o 

indivíduo a tratar os ativos de renda aleatória como bens infe 

riores: um aumento de W pro\."aca a queda de X. Finalmente, no ca 

so de aversão constante, isto é, A(R) = A, multiplicando-se am 

bos os membros da equação ("6.20) por A-I, e tendo em "vista as e 

"':>X 
quações (~.l8) e (6.21), obtém-se aw = o. 

Vejamos agora, finalmente, como a demanda por moeda é "afe 

tada por variações na taxa de juros dos títulos de risco. Mais 

especificamente, estudaremos o que ocorre quando se eleva a par 

te fixa dos juros, k. Isto significa um aumento da rentabilid~ 

de esperada destes títulos, sem que se altere a distribuição de 

possibilidades dos desvios em relação à média. Da equação (6.18) '" 

obtemos: 

~ = E V'(R(z» +X E(z+k) V"(R(z», 



ou, tendo em vista (~. 20) , 

aH~H 
cVk = E V I (R ( z}) + X c9W 
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(6 .22) 

Na expressa0 acima, EV' (R(zl) > O, já que as utilidades 

marginais são positivas. No caso de aversão absoluta ao risco 
. H 

constante ou decrescente, já vimos que ~W ~ O. Logo neste ca 
~X . . ,;>H _ 

so ak' cUJo s1nal coincide com o de ak' e positivo: a melhoria 

dos títulos de risco aumenta a sua demanda. No caso de aversao 

absoluta ao risco crescente, a fórmula (6.22) é inconclusiva quan 

to ao sinal do primeiro membro. 

Assim, desde que a aversao absoluta ao risco seja constan 

te ou decrescente (e até em alguns casos, com aversão absoluta ao 

risco crescente), aumentos da taxa de juros k dão origem a Um au 

mento na quantidade X aplicada em títulos, diminuindo, pois, a 

procura de moeda p - X. O caso keynesiano de procura especulati 

va (em que não há diversificação) ocorre, com a hipótese de aveE 

sao ao risco, para Ej ~ O, o que implica (ver gráfico 6.6a) em 

X = O. 

Considerando os agentes econômicos indiferentes ao risco, 

a teoria monetária keynesiana torna-se um caso particular da teo 

ria de Tobin. Como aversão ao risco é um padrão de comportame~ 

to mais usual do que indiferença ao risco, a versão de Tobin re 

presenta um progresso em relação ã hipótese original de Keynes. 

A aversão ao risco, contrariamente ã indiferença, permite que a' 

procura individual de moeda se torne uma função contínua da taxa 

de juros. 

Até aqui vimos trabalhando com a hipótese de preços está 

veis, onde nao se destinguem os juros reais dos juros nominais. 

A extensão de todo este desenvolvimento a uma economia inflacio· 
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nária (ou deflacionária), nao apresenta maiores percalços. Deve 

mos, entretanto, considerar·a taxa de variação dos preços perfei 

tamente antecipada, sem o que o rendimento real da moeda não se 

poderia considerar fixo e previamente conhecido (bem como a variá 

vel k, fiediéla em termos reais). Assim, se a moeda rende· j~ 

ros nominais nulos# a existência de uma inflação ~ implica no 

rendimento real i = - 1T para este ativo. As modificações no de 

senvolvimento algébrico se dariam a partir da equação (6.14), on 

de a renda real do indivíduo passa a ser descrita pela variável 

aleatória: 

R(z) = X(z+k) + (P-X) i+W = Pi+W+X(z+k-i) 

Os resultados básicos aqui obtidos em nada se 

com esta alteração. 

modificam 

Embora represente um avanço em relação à teoria monetária 

keynesiana, a teoria de Tobin perdeu muito de seu :.significado 

por dois fatores. Primeiro, conforme acabamos de salientar,ela 

foi desenvolvida para países com perfeita previsibilidade da ta 

xa de inflação, sem o que o rendimento real da alocação de ri 

queza em moeda se tornaria uma variável aleatória (bem como o 

parâmetro k), e esta previsibilidade . se tornou altamente questio 

nável no mundo moderno. Segundo, porque ela pressupõe que a aI 

ternativa à retenção de moeda seja a compra de títulos que serão 

revertidos àntes do vencimento, e qu~ por isto introduzem um com 

portamento aleatório de ganhos ou perdas de capital. Ocorre qre. 

os mercados financeiros oferecem títulos de renda fixa a prazos 

extremamente curtos (a partir de um dia, em muitos casos) o que 

tira o sentido do componente aleatório z no modelo de Tobin. Pa 

ra a existência desses mercados, a procura de moeda e a sua de 

pendência em relação à taxa de juros só pode ser explicada por 
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modelos de custos de transação, como o de Baumol, que veremos a 

seguir. 

Os arranjos institucionais no mercado financeiro também a 

fetam significamente a procura de moeda. Keynes só conseguiu 

engordar a procura es~eculativa supondo que os títulos de curto 

prazo pouco circulassem no mercado. Uma oferta abundante de tí 

tulos de. prazo curto, reduzindo o risco de oscilação de suas co 

tações, deve reduzir a procura de moeda a tal 'ponto que pode in 

clusive, afetar a procura por transações. Voltemos ao diagrama 

de encaixes triangulares da Figura 6.1. Implicitamente, ao con!!. 

truirmos as curvas de procura de moeda, admitimos que indivíduos 
. 

e e~presas não tivessem como aplicar dinheiro em títulos de pr~ 

zo inferior a um ano. Contudo, nos mercados monetários mo de r 

nos, há operadores de mercado aberto que oferecem a seusclien 

tes operações por qualquer prazo a partir de um dia. Não é pr~ 

ciso, no caso, muita imaginação para dividir o mês em n partes 

iguais dividinéb por n o estcqm nédio re rrceda. A Figura S ~ 7 most:ra es 

sa composição para um indivíduo que tome n = 3. Logo após rec~ 

ber a renda PY no princípio do mês, o indivíduo guarda em moeda 

PY/3 e aplica no mercado aberto PY/3 por 10 dias e PY/3 por 20 

dias. Com isso, o seu encaixe médio ao longo do mês se reduz 

de PYj2 para PY/6. 

PY 

Títulos I~ I . 
Moeda .~ 

Fig. 6.7 
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Genericamente, se decompusermos o triângulo de encaixes 

mensais em n subtriângulos, o encaixe médio se reduz de PY/2 p~ 

ra PY/2n, à custa de n - 1 operações de mercado aberto. Até que 

ponto vale a pena pena expandir n? Deve-se admitir que cada o 

peração de mercado aberto envolva um custo fixo real A (e portan 

to um custo nominal APl independente dovolurne transacionado (os 

custos variáveis se supõem deduzidos da taxa de juros). Dividi~ 

do . o mês· em n ciclos, o·saldo médio mensal em títulos torna-

. se igual a PY/2 - PY/2n. Logo, n deve ser escolhido de modp a 

maximizar a função: 

f (n) = P (yj2 - Y/2n}r - AP (n - I) 

Verifica-se que f (n) é estritamente" -concava e que sua der!. 

vada se anula para 

n = Jfi I (p.23) 

Na fórmula acima, valores fracionários de n devem ser ar 

redOndacbs .. ~ para o inteiro imediatamente superior ou imediatamen 

te inferior, conforme o caso. Note-se que se fel) > f(2) o in 

diví.duo escolherá n=l, isto ê, não realizará operaçoes com títu 

los dentro do mês. Isso acontecerá se 

Yr < 4A (6.23a) 

Arredondamentos à parte, pela fórmula (6.23) o encaixe mê 

dio do indivíduo i será igual a PY/2n,ou seja: 

Mi = P j~! i (6.24) 

Este útlimo modelo ê devi~o a Baumol e destaca a influên 

cia da renda real, da taxa de juros e dos custos de transação na 

procura de moeda. Ele deve ser considerado complementar ao de 

Tobin (de onde a identificação Tobin-Baumol na teoria monetária 
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moderna). A distinção keynesiana entre procura por transações, 

precauçao e especulação parece hoje destituída de sentido. A moe 

da é um ativo que, por convenção de sociedade, nada rende, mas 

serve para a liquidação de qualquer pagamento. Assim, a procura 

de moeda se explica por duas razões: pelos custos de transações 

na conversão de outros ativos em moeda e pelos riscos de oscila 

ção dos preços dos demais ativos. 

6.6 A Curva LM 

A curva LM descreve o equilíbrio no mercado monetário. Sua 

equação se obtém igualando a oferta de liquidez real (M/P) à de 

manda por liquidez real keynesiana L(r,Y): 

M = L (r, Y) 
P 

(6.25) 

Na equaçao acima, considera-se fixo nível de preços, deter 

minado a partir do salário norr.inal (suposto rígido enquanto a ec~ 

nomia se encontra abaixo do pleno emprego)4 da alíquota de mark-up 

e da produtividade média do trabalho, nos moldes da equaçao 

(5.10): 

P = 1 w(l + m) 
b 

(equação (S.lO) ) 

Além de P, o traçado desta curva no plano r x Y supoe dada a 

oferta monetária. Feito isso, estabelece-se uma relação crescen 

te entre r e Y. Quando r aumenta, diminui a demanda por encaixes 

reais L(r,Y). Para que a igualdade (6.25) se mantenha, torna-

-se então necessário um aumento do nível de produto real Y, que 
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reponha o segundo membro em seu valor original M/P. A figura a 

seguir apresenta o formato convencionalmente atribuído à curva 

LM: 

Curva LM 
r 

y 

Figüra6.8 

A Curva LM 

Para r.VP constante, a diferenciação total da equaçao (6.25) 

nos leva a: 

o = L dr + LydY r . (6.26) 

onde Ly e Lr indicam aos derivados parciais de L(r,y), em rela 

çao, respectivamente, a r e a Y . .De (6.26), obtemos a expressa0 

que nos dá a inclinação da curva LM (para L ~ O): r 

cr 
dY 

-L 
= _X 

L 
r 

(6.27) 

Nesta equaçao Ly é positivo e Lr é negativo/de onde se obtém 

um valor positivo para dr/dY. Observe-se em particular que qua~ 

to maior a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros 

(L ) menor será a inclinação da LM. Este ponto explica o forma 
r 

to apresentado na figura (6.8). Para taxas de juros suficiente 

----------------------------------------------------------------------
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mente baixas (em torn~ de 2% ao ano), admite-se, dentro dos moI 

des da argumentação Keynesiana apresentada na seção 6.4, que a 

procura de moeda seja infinitamente elástica com relação a esta 

variável. Isto confere à LM um formato horizontal, coroo se de 

prende diretamente da equação (6.27), ao se fazer L -;> -~ • Neste 
r 

caso, denominado "armadilha da liquidez", a política monetária é 

incapaz de afetar a taxa de juros, pois os agentes econômicos es 

tão dispostos a manter qualquer quantidade de encaixes monetários 

ao juro vigente, à espera de uma queda de preços dos títulos. 

Por deferência aos neoclássicos, entretanto, apresentamos um tr~ 

cho vertical desta curva. Supõe-se que isto ocorra quando, para 

taxas de juros suficientemente altas, a moeda só seja utilizada 

para fins transacionais, quando então a demanda por liquidez real 

L(r,Y) se reduziria à forma kY, independente da taxa de juros 

(k denotando a constante Marshalliana). Neste caso L -~ O e 
r 

dr/dY ~~. g importante lembrar que a teoria monetária moderna 

nao necessariamente apoia estas deferências, sugerindo . apenas 

que o equilíbrio no mercado monetã.rio estabeleça uma relação cres 

cente entre Y e r. 

Na figura 6.9 a sequir o ponto P de equilíbriO no rr.ercado mo 

netário, pois está sobre a curva LM. Isto significa que, dados 

M e P, a combinação de taxa de juros e produto rO' YO é tal que 

se verifica a equação (6.25), ou seja: 



r 

M 
p ) L(r,Y) 

-J p " 
I 

Curva IM: 

.M p (. L(r,Y) 

Figura 6.9 

Y 

M = "L(r,Y) p 
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Excesso de Demanda e Excesso de Oferta no Mercado Monetário 

Se passarmos do ponto p a p', mantendo constante o nível de 

produto, mas aumentando a taxa de juros de rO para rI' a demanda 

por moeda diminuirá (visto que L < O), enquanto que a oferta não 
r 

se altera. A combinação rI' YO é, pois, uma combinação de exces 

so de oferta no mercado monetário: 

Da mesma forma conclui-se que, no ponto p", a combinação r 2 , 

Y
O 

estabelece um ponto de excesso de demanda no mercado monetá 

rio, pois a queda da taxa de juros aumenta o segundo membro da 

equação (6.25): 
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De um.modo geral/este raciocínio pode ser efetuado a partir 
I 

de qualquer ponto sobre a curva LM, o que nos leva a concluir que 

os pontos à esquerda (e acima) desta curva são pontos de exces 

so de oferta no mercado monetário, enquanto que os pontos à di 

reita (e abaixo) da mesma equivalem a combinações de r e Y em que 

a demanda por moeda é superior à oferta. Deixamos a cargo do lei 

tor mostrar que esta conclusão também pode ser obtida mantendo-

-se constante o valor da taxa de juros e variando-se o nível de 

produto ti s to é, tomando-se os pontos p, p I e p" ao longo de uma 

linha paralela ao eixo onde se representa o produto Y). 

Até aqui, estudamos os fatores determinantes da inclinação 

da curv.a LM, bem como o regime vigente no mercado monetário nos 

pontos que não estão situados sobre esta curva. ~ importa!! 

te lembrar que, ao traçarmos a LM no gráfico r x Y, ti vemos que 

supor constantes o nível de preços e a oferta moneté.ria M. 

Se qualquer uma dessas variáveis muda de valor, ou se a fun 

ção de demanda por líquidez real sofre uma modificação (dado r e 

Y), a curva LM se desloca. Este deslocamento se dará para a di 

reita e para baixo no caso d.e: 

a) Um aumento de oferta monetária M. 

b} Uma queda do índi'ce P, decorrente de uma diminuição dos 

salários nominais, de um aumento de produtividade da mao-

-de-obra ou de uma queda das margens de oligopólio. 

c) Uma diminuição da procura de moeda resultante de inovações 

financeiras que reduzam os custos fixos ou os riscos nas 

trocas de títulos por moeda e vice-versa (por exemplo, uma 

uma redução do custo fixo A na equação de Baumol (6.26». 

~ claro que os deslocamentos para a esquerda da curva LM se 

darão no caso de variações nos parâmetros do modelo 

àquelas acima listadas. 

contrárias 
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6.7 Exercícios Resolvidos 

1) Tome os modelos de circulação monetária das figuras 6.1 

e 6.2. Admita que os indivíduos e empresas considerem indispe~ 

sável manter um encaixe mínimo de segurança igual aos pagamentos 

de um mês. Calcule os encaixes médios totais dos indivíudos, das 

empresas A e das empresas B (no caso do diagrama 6.2). Qual o 

novo valor da velocidade renda da moeda? 

Solução: Para se calcular o encaixe médio total (dos indivíduos 

ou empresas) no período de 1 mês, basta calcular geometricamente 

a área sob o gráfico das figuras representativas da evolução do 

encaixe, no período de tempo considerado. Sendo M(t) ,definida 

entre os instantes TI e T2 (início e fim do mês) uma função co~ 

tínua, isto equivale exatamente ao cálculo de JT2~- M(t) dt, que, 
TI 

por definição (já se toma T2 - TI como unidade de tempo), equiv~ 

le ao encaixe médio do período (um mês). Tomando-se como base a 

figura 6.1, temos então os diagramas: 

Encaixe Encaixe 
dos das 

Indivícloos Enpresas 

2PY 

~ 
2PY 

i~ / 
.' 

I 

/ t / I . I 

I I 
/ 

PY PY 

3lDez 3lJan 28Fev t 3lDez 3IJan 28Fev t 

Gráfico 1 Gráfico 2 

• 



py 

Encaixe Médio dos Indivíduos PY + 

Encaixe Médio das Empresas PY + 

Encaixe Médio Total da Economia = 

M = KPY K = 

v = l/K = (1/3) 

M 
py 

-1 mes 

= 

PY 
-2-

PY 
2 

3PY 

3PY 
PY 

= 

= 
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3 PY -2-

3 PY 2 

= 3.mes 

Conclui-seque a velocidade renda da moeda caiu para 1/3 do seu 

valor original (inicialmente- o encaixe total da economia era 

PY, e K = V = 1). 

. - -- .......... -

Corno se pode ver pelo gráfico, este encaixe ~ 

e o mesmo 

para os demais meses. 

b) Tornando-se como base a figura 6.2: 

O gráfico representativo do encaixe dos indivíduos é o 

mesmo do ítem "a". Para as empresas, temos 

En~ das 
arp:resas A 

llpy 
"6 

EncaiXe das 
&presas B 

PY 
2"1- -

31 dez 31 jan 28 fev 
tenpo 31 dez 31 jan 28 fev tenpo 
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Seguindo o procedimento anterior, temos: 

Encaixe Médio dos Indivíduos: 3 py -2-

Encaixe Médio das Empresas A: PY + 5 PY 11 PY -2- -6- -2- = 12 

PY + PY 
Encaixe Médio das Empresas B: PY + 1 ( -r -r-

) + -6-
2 

+ 

5 
6 

2 

5 
6 

py = ~py 
12 

Encaixe Médio total da Economia: 23 PY -6-

Com relação a estes cálculos, deve-se lembrar que as em-

presas B fazem um total de pagamento de PY por mes. 

Anteriormente à decisão dos indivíduos e empresas de man 

ter encaixes de segurança, tínhamos um encaixe médio da econo 

mia de (4/3) PY • 

M Como k· = PY' 

Inicialmente, k 4PY = = 3PY 

Depois k = 23PY 
6PY 

4 ... 
3' mes 

23 ... 
=""6 mes 

v = (3/4)mês-1 

v = (6/23)mês-1 

Conclui-se que a implementação de encaixes de segurança 

por parte das empresas e dos indivíduos .provocou uma queda na 

velocidade renda da moeda para 2~ do seu valor inicial. 

Observe que neste problema nao há criação nem distruição 

de moeda, apenas transferências entre empresas e indivíduos.~ 

~im,. como em todo instante t o encaixe total da economia é cons 

tante, para se calcular diretamente a velocidade renda basta 



, •• .... ·0 
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tomar, em qualquer momento, os encaixes dos indivíduos e das 

empresas e somá-los. Por exemplo, na data zero (31 de dezem 

bro) temos, somando os encaixes dos indivíduos, das 

A e das empresas B nos gráficos 1, 3 e 4 anteriores, 

Encaixe Total = (2,+ 1 +.!) py = 23py = V 
2 3 6 

- -1 = 6/23 IreS 

empresas 

o que reproduz o valor anteriormente obtido somando-se os en 

caixes médios para cada agente em separado. 

2) Em determinado ano os meios de pagamentos de um país 

cresceram 40% e o produto real de 6%. De quanto teriam subido 

os preços pela teoria quantitativa? Se os preços efetiv~.lente 

subiram 28% em que sentido e a que taxa variou a velocidade 

renda da moeda? 

Solução: Escrevendo a equaçao MV = PY para o período t e para 

o período t-l dividindo membro a membro, obtemos: 

. (l)~ 

Definindo para uma variável genérica X a taxa de variação 

X% = (2) 

Substituindo (2) em (1), 

(1 + M%) (1 + V%) = (1 + P % ) (1 + Y % ) (3) 

Entrando com os dados d') problema em (3), e '. lembrando 

que, pela teo:cia quantitativa da moeda, Vi = O, obtemos: 



(1 + P%) = 1 + 0,4 
1 + 0,06 = 1,321 
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--P' P% = 0,321 (32,1%) 

Se os preços subiram 28%, é sinal de que a velocidade re~ 

da da moeda deve ter variado negativamente. Substituindo este 

valor (P% = 0,28%), bem corno os valores de Y% e M% na equação (3), 

V% = (1 + 0,28) (1 + 0, 06) _ 1 == - 0,0308 ( - 3 , ° 8 % ) ( 4) 
(1 + 0,4) 

3) Keynes afirma no Capítulo 15 da Teoria Geral que, para 

induzir os indivíduos a especular guardando moeda ao inves de 

comprar títulos a longo prazo basta que a expectativa de aumen 

to da taxa de juros seja igual ao quadrado da taxa de juros. As 

sim, se a taxa de juros fosse de 4% ao ano, valeria a pena re 

ter especulativamente a moeda se se esperasse que no ano seguin 

te a taxa de juros aumentasse para mais de 4,16 ao ano. Inter 

prete. 

Solução: Keynes raciocinava com títulos de renda fixa prepétua 

quando então valeria a pena a especul.ação sempre que se espera.:! 

se uma alta da taxa de juros tal que: 

R R-.. d ,. 1 .. r - r' ~ R, isto e, sempre que o preço o t1tu o calsse o 

suficiente para compensar a perda do rendimento'R durante um p~ 

ríodo (ri e r são as taxas de juros, respectivamente, ao final 

(esperada) e no início do período) • 

Desenvolvendo a expressa0 acima, vale a pena esnecular quando 

r I - r ). r r I <-=> r I (1- r);> r ç ). t I ~ 1: r (1) 

Desenvolvendo em série a expressa0 
r 

l-i e desprezando-se os 

termos de ordem maio~r~Q~u~e~d~0~1~'~s~,~ __ t~e~m~0~sL-~'Lr~~=~r~+L-_r_2 ________________ __ 
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Daí, 

2 2 
r' ~ r + r <="} r' - r ~ r (2) 

Entende-se agora o sentido da afirmação de Keynes. O 19 mem-

bro r' - r traduz a expectativa do aumento das taxas de juros. 

Assim pela equaçao (2), vale a pena especular sempre que este 

termo for superior ao quadrado da taxa de juros. 

Na análise anterior, com~aramos, em mOBda do final do 

período zero, a diferença de preço entre dois títulos que rendem 

R u.m. por unidade de tempo, com o rendimento perdido nesse perío-

do (R u.m.) .. O rresno resultado pode ser obtido comparando-se os 

dois fluxos de rendimentos associados a mesma aplicação ini

cial C. No caso (a) abaixo, a aplicação imediata deste capi

tal (C) em títulos garante um rendimento perpétuo de rC. A al

ternativa (b) representa a retenção em moeda do capital ini-

cial até o período 1, e a compra do título nesse período, ge-

rando um rendimento perpétuo riCo Os fluxos de caixa são apre-

sentados abaixo: 

a) Compra do título no período zero 

rC 

C 

rC 
.!l 

rC 
~!l 

rC 
.~ 

b) Demanda por moeda entre o período zero e um. 

C 

r'C , r'C 
'!l 

r'C 
,~ 
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c) .Fluxo de Caixa Diferença = (A) - (B) 

rC (r-r')C (r-r')C (r-r')C (r-r')C 

I T T T T 00 

·Vale a pena reter moeda especulativamente quando o valor atual 

do~luxo (A) - (B)· for menor que zero, ou seja: 

rC + (r - r')C 
r' < O -l> r' > --El-r 

Como se vê, obtém-se o mesmo resultado apresentado anteriormente. 

4) Suponha que o mercado financeiro negocie títulos de n 

períodos de prazo. Se a taxa de juros corrente é igual a r e a 

prevista para o próximo período igual a r', em que condições v~ 

le a pena reter moeda especulativamente? 

sentido n afeta a procura especulativa? 

Dados r e r' , 

Solução: Uma condição suficiente para que valha a pena 

em que 

reter 

moeda especulativamente é o preço dó título hoje seja maior do 

que o preço do título daqui a um período, ou seja, para um va 

lor de face F e n # I, 

F 
n 

F n-l 
-. l+r' > (l+r) 

(l+r,)n-l 
(1) 
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Dados r e r', a procura especulativa aumenta à medida 

que aumenta n. Vale notar, para n=l nunca haveria procura es-

peculativa, pois como a taxa de juros nominal não pode cair 

:abaixo de zero (supõe-se que não haja custos diretos em se re-

ter moeda), sempre valeria a pena comprar o título e ganhar o 

rendimento do período, por menor que este fosse. 

5) Com relação à equaçao de Baumol, 

M = P\~ /lI (equação 6.24) 

determine: a) As elasticidades da demanda por encaixes reais 

M/P em relação à renda de juros e ao custo fi

xo por transação A. 

b) Os valores aproximados dos encaixes monetários 

mantidos por um individuo em cada um dos dois 

casos descritos abaixo: 

CASOS 

1 2 

A I 0,5 I 1 
I I 

y I 40 i 40 

I 
, 

0,1 1 0,01 r I 

, ! 
P 1 I 1 I 

c) A solução do item b pode sugerir alguma quali-

ficação adicional em relação ao item a? 

Admita que o custo de transação e os juros de aplicação 

sejam pagos (recebidos) ao final do nês, não afetando o fluxo c:E cai 
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-
Solução: a) Tomando logarítmos na equaçao (6.24), temos 

In M/P = 1/2(ln A + lnY - ln2 - lnr) 

Donde se obtém as elasticidades da demanda por encaixes 

reais em relação à renda, taxa de juros e custo de transação A: 

dln M/P 

dln Y 
= 

b.l) Caso 1: 

dln M/P 

dln-A 
= 

dln M/P 

dln r 
= 1/2 

Utilizando diretamente a fórmula (6.-23), obtemos no ca-

so 1: 

n = ~I rY '= li O, 1 x 4 O '= 2 
! 2A :/ 2. 0,5 

I 

o que significa um encaixe monetário médio dado por (6.24): 

0,5.40 

2.0,1 
= 10 u.m. 

o fluxo de caixa do indivíduo (ou empresa) em questão, 

acompanhado -de uma descrição hipotética de sua aplicação, é 

apresentando a seguir: -

Aplicação 
da 

renda 
í' 
I 

40 

-Moeda 
20 - - - -- --

Títulos "'--, 
I Moeda ~ 

-------r------------ --- - ----~--___?> 
15 dias 30 dias tempo 
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Ao~receber a sua renda de 40 u.m., o indivíduo aplica 

20 u.m. em um título que rende juros de 10% ao mês, pelo prazo 

de 15 dias, e mantém os outros 20 u.m. sob a forma de moeda, pa 

ra fazer frente aos seus compromissos até o dia 15. Neste dia, 

já sem caixa, o indivíduo recebe o resultado de sua aplicação, 

compreendendo o principal (15 u.m.) mais os juros (1 u.m.). O 

principal é utilizado para pagamento de suas obrigações até o 

final do mês. 

O lucro da aplicação será dado pelo pagamento de juros 

(1 u.m.) menos o custo fixo de se fazer a aplicação (0,5 u.m.), 

ou sej"a 

L = 0,5 u.m. 

Deixamos como exercício complementa~para o leitor,mostrar 

que se o indivíduo efetuasse duas operações financeiras, o seu 

lucro cairia para 1/3 u.m •• 

b.2) Caso 2: 

Como os valores apresentados, o indivíduo (ou firma) opt~ 

rá por não realizar nenhuma operação de mercado aberta, pois os 

juros recebidos nao seriam suficientes para cubrir o respectivo 

custo fixo. De fato, para uma aplicação, teríamos um encaixe mé 

dio em títulos, como no caso anterior, de 10 u.m. o que, a j~ 

ros de 1% ao mês (r=O,Ol) daria um rendimento de 0,1 u.m. (ou, 

equivalentemente, para uma aplicação de 20 u.m. em títulos por 

15 dias, teríamos um rendimento de 0,1 u.m.). Mas esta remune 

ração não é suficien~e para cobrir o custo fixo da transação, 

de 1 u.m •• Em termos da argumentação apresentada no texto, es 



55 

tamos diante do caso em que 

Yr ( 4A (equação 6. 23a) 

quando então fel) > f(2). O diagrama de encaixes do indivíduo 

será dado por: 

1,\ 
Alocação 

da 
Renda 

PY 

M::leda 

~----------------------------~r-------~ 
30dias terrpo 

e a equação de demanda por moeda: 

= PY = 20 
""2 u.m. ( 1) 

c) Um ponto importante a observar neste segundo caso e 

que na equaçao de demanda por moeda acima apresentada, a elasti 

cidade renda é igual a um, e as elasticidades juros e custo fi 

xo da transação são iguais a zero. De fato, se, para o indiví 

duo ou firma em questão, a taxa de juros passar de 1% para 2% 

ao mês, a sua demanda por encaixes se manterá inalterada, .pois 

continuará não valendo a pena realizar aplicações dentro do. mês • 

O mesmo ocorreria se o custo fixo passasse de 1 u.m . .para 0,9 u.m. 

O indivíduo é totalmente insensível à alteração destes -param~ 

troB dentro de uma certa faixa. Por outro lado, se a sua renda 

passar de 40 a 42 u.m.~ sua demanda por moeda passará de 20 a 
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21 u.m., o que revela uma elasticidade unitár~a com relação ~ 

a 

renda real. 

o fato de muitos agentes econômicos se encontrarem numa 

situação semelhante a esta do caso 2 (principalmente os indiví 

duos de baixa renda) torna os valores das elasticidades efetiva 

mente encontrados nas avaliações empíricas dos parâmetros da de 

manda por moeda diferente daqueles dados pela equaçao (6.28) 

(que, diga-se de passagem, já foram obtidos a partir de uma sé 

rie de hipóteses simplificadoras quanto ao perfil de pagamentos 

e recebimentos do indivíduo). Assim é que as elasticidades ren 

da e juros da demanda por encaixes reais costumam se situar, a 

grosso modo, respectivamente, entre 0,5 e 1 e -0,5 e O. 

6) Obtenha. a expressa0 da curva LM e represente-a num grá 

fico' r. x Y, tomando o caso particular da f ' '<"' . unçao . de 

demanda por encaixes reais 

L(r,Y) = O{Y - yr (L)' O) ( 1) 

e de oferta agregada 

1 p = b W (I + m) (equação 5.10) 

Trabalhe, tanto com relação à demanda quanto à oferta de 

moeda, supondo que os encaixes reais sejam expressos em termos 

de seu poder aquisitivo de uma cesta de bens cujo índice de pr~ 

ços Q é dado (nos moldes apresentados no Capítulo V) por: 

(equação 5.7) 
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onde P representa o índice de preços da produção doméstica, e o 

câmbio real, "a ti a participação da despesa efetuada com o bem 

de consumo importado nos gastos totais, e t a alíquota de tribu 

tação indireta, incidente tanto sobre bem de produção doméstica 

quanto sobre o importado. 

Na primeira equaçao, as constantes positivas ~ e t tradu 

zem, respectivamente, a sensibilidade da demanda por moeda ao 

produto real e à taxa nominal de juros. A equação de oferta a 

gregada (5.10) reproduz a hipótese custo-margens apresentada no 

capítulo anterior, onde b indica a produtividade 

balho ~ m a margem de remuneração do capital. 

média do tra 

Faça as devidas qualificações quanto aos parâmetros do pr9, 

blema para que nao se tenha valores negativos dos juros nomi 

nais. Suponha constantes o salário nominal, o câmbio real e a 

líquota de tributação indireta, bem corno os parâmetros bem. 

Solução: Denotando por M a oferta de moeda, o equilíbrio no roer 

cado monetário com os encaixes reais definidos em função do 
4' 

l.n 

dice de preços Q é dado pela expressão: 

~ = ()(y - Or (2 ) 

Trataremos agora de expressar r em função do produto real 

e das variáveis exógenas do problema. Das equaçoes (5.7) e 

(5.10), ternos: 

Q = (l+t) ea 
W(l+m) 

b 
(3) 
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Substi tuindo Q dadO fOr (3) em (~), e tirando o vp.lor de r, ob

temos a,equação da curva LM. 

- bM 
r = ----------------

y (l+t)Sa W(l+m) 
+ ex y 

y 
(4) 

Como nao faz sentido termos r < O~ esta equaçao só deve 

ser definida para valores de Y maiores que 

bM 

a(l+t)ea W(l+m) 

r~ 

Curva 11-1 

~~-
arc tg a/S 

------~--------~~-------------------------) 
Y 

-bM 

Os seguintes fatores deslocam (paralelarnenteY para a direi 

n~ T"anY" (.1\. 
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a) Um aumento da produtividade média do trabalho bi 

b) Um aumento da oferta monetária Mi 

c) Uma diminuição da alíquota de tributação indireta ti 
; 

d) Uma desvalorização do câmbio real 9i 

e) Uma queda do salário nominal ",;W ei 

f) Uma queda da margem de remuneração do capital m. 

7) Escreva a equaçao da curva LM (4) do problema anterior 

em'função da taxa real de juros esperada r - ne , sento ne a ta 

xa de inflação esperada. Utilize a expressa0 obtida para pIo 

tar a curva LM no gráfico e r-n xY. 

Solução: Da equaçao (4) do problema anterior, temos, subtrain . 
do ~e de ambos os termos, 

-bf.1 a 
(1) 

y ( 1 +t) e a W ( I +m) 
+ 

y 

---+----~.~y~--~~-------------------------~ 
: O , Y 

.' 

-bM ________ ~e 

y (l+t)ea W(l+m) 
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Como no caso anterior, a equaçao (S) só deve ser definida 

para juros nominais positivos, ou seja,· para valores de Y maio 

res que 

bM 
YO = ---------------

a (1+t)Sa W{l+m) 
(2) 

Para r - n
e = O, temos agora o ponto de intersecção 'da 

curva com o eixo Y: 

bM 

a(l+t)Sa W(l+m) 
+ 

y 

a 

e n 
! . 

(3) 

~ importante observar que um aumento da taxa de inflação 

esperada desloca para a direita a curva LM quando traçada nos 

eixos taxas de juros real esperada x produto. No exemplo aqui 

apresentado, se a inflação esperada aumenta de e 6n , os deslo 

camentos verticais e horizontais sao dados por 61Te e (S/a) 61Te , 

de acordo com o gráfico abaixo 

r-I 

----+-------------------------------------~ 
Y 
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8) Qual o formato da curva LM no caso de uma economia pequena 

operando com taxa de câmbio nominal fixa e perfeita mobilidade 

de capitais (a uma taxa de juros rI)? 

Solução: Se o BancoCentral.se compromete a comprar e vender 

qualquer qualidade de moeda estrangeira a um dado preço, a úni

ca taxa de juros que pode equilibrar a oferta e demanda de'moe

da é rIo De fato, se existe perfeita mobilidade de capitais, 

qualquer taxa acima de rI implicaria num crescimento das reser

vas internacionais (-e, logo, da base monetária e meios de pa

gamento), que tenderiam a infinito. Raciocínio oposto leva à conclu

sao que taxas de juros abaixo de rI também não seriam compatí

vel com equilíbrio no mercado monetário. 

Formalmente, com a oferta monetária função da 

de juros, temos: 

M(r) 
= L (r,Y) 

P 

Donde se obtém, para M' (r) - PL > O r 

dr PIy 

dY 

dr 
ComM'(r)-> 00, dY -> 00 

= 
M'(r) -PL 

r. 

A LM é horizontal à taxa de juros rI' como se 

tra no gráfico abaixo: 

taxa 

mos-



LM 

y 

Curva LM com Perfeita Mobilidade de Capitais 

e Taxa de Câmbio Nominal Fixa 

.62. 

Deve-se notar que a endogeneidade da oferta monetá-

ria só ocorre no caso de perfeita mobilidade de capitais, quan

do a taxa de juros é exógena(e igual a rI). Para um dado nível 

de produto e de preços, ela se determina pela d.emanda por li-

quid~z de acordo com a equaçao: 

Como M'{r)--, >00, nao é preciso que a taxa de juros se 

altera para que M aumente ou diminua. Assim, por exemplo, se Y 

aumentar e a demanda por moeda se elevar, o mesmo ocorrerá com 

a oferta monetária, corno se mostra no gráfico a seguir: 



r 

L(r
l

,y
2

) 

~ L(r,y
l

) 

~----------~----------------------~~ 
M 
P 
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Quando nao existe perfeite mobilidade de capitais, 

pode-se perfeitamente trabalhar supondo exogeneidade do estoque 

monetário (procedimento que utilizaremos no Capítulo VIII), 

ainda que o câmbio nominal seja fixo e o balanço de pagamentos 

não esteja em equilíbrio. Nesse caso, supoe-se que o crédito 

interno líquido apresente, por iniciativa das Autoridades Hone-

tárias, uma variação exatamente simétrica à variação das reser

internacionais. 
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6.8) Exercícios Propostos 

.., 
1) Utilize a equaçao (6.25) para mostrar que, dados os 

parâmetros M e P, e suposto constante o nível de produto, 

o controle de juros só é compatível com equilíbrio no mercado 

monetário se admitirmos que a oferta de moeda M é endógena. Uti 

lize um gráfico taxa nominal de juros x encaixes reais para de 

monstrar seu raciocínio, e conclua que, dado Y, a fixação dos j~ 

ros por parte das Autoridades Monetárias implica na perda do con 

trole da oferta de moeda. 

2) Utilizando-se a tautologia MV = QY' para definir V 

(aqui utilizando-se o índice de preços do consumidor Q), temos 

V = Y/(M/Q). Com equilíbrio no mercado monetário, podemosmi

lizar a equação (6.25) para obtermos: 

Y 
V=---

L(r,Y) 

Esta equaçao mostra que, trabalhando-se com a função de de 

manda por moeda keynesiana, V é uma função crescente da taxa de 

juros e crescente ou decrescente do produto real Y. Se as elas 

ticidades juros e renda da demanda por moeda L(r,Y) sao, res 

pectivamente iguais a Y e ô , qual o valor da elasticidade de V 

com relação a estas variáveis? 

3) Que tipo de consequência imediata você esperaria: 

1- Sobre a demanda por moeda 

2- Sobre a oferta de moeda 

3- Sobre a curva LM 
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-Caso, voce lesse no j ornaI que: 

A) O governo decidiu instucionalizara utilização do dó 

lar como moeda alternativa à moeda dan.§stica para aquisição de 

qualquer direito ou saldo de qualquer obrigação em território 

nacional i 

B) O prazo mínimo para recebimento de juros nas aplicações 

em caderneta de poupança foi reduzido à metade; 

C) Os bancos estão autorizados a pagar "juros sobre os de 

pósitos à vista; 

D) Os bancos estão autorizados a efetuarem uma parcela de 

seu recolhimento compulsório em títulos da dívida pUblicai 

E) Está prevista uma prolongada greve do setor bancário a 

se iniciar dentro em breve; 

F) O governo decidiu estabelecer um teto para a taxa de 

juros; 

G) Os pagamentos de salários pelas empresa3 ~eixarão de 

ser mensai~epassarão a ser efetuados a cada quinzena. 

4) Mostre, na análise efetuada na seçao 6.1, que os pag~ 

mentos efetuados pelas empresas B"às empresas A se dessem em 

]Uéllquo-.r data ~s o dia 15 do nÊs, a 0esinte<;Tração vertical não teria -are 

tado a velocidade" renda da moeda. Conclua daí que 

transacional por moeda, além de depender 10 grau de 

a demanda 

concentra 

ção vertical do processo produtivo, é também função da maior ou 

menor simultaneidade das datas em que se vencem os pagamentos 

entre empresas. 
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5) Suponha que a demanda por moeda numa economia em que o sis-. 
.. I 

tema bancario coincide com o Banco Central seja dada por 

sendo 

B = cPYe-alT 

lT = taxa de inflação 

P = nivel de preços 

B = base monetária (que, no caso, coincide.cx:m os neios de pa 

gamento) 

Y = produto real 

C e a = constantes positivas 

e = base dos logaritmos naturais 

A) Admitindo que Y independa da taxa de inflação, mostre que o 

impostb· inflacionário máximo (B/P}lT será dado por 

II = max 
cY 
ae 

B) Suponha que c e a assumam, respectivamente os valores 0,1 e 

0,5. Nesse caso, qual o limite de arrecadação do imposto infla 

cionário como percentagem do produto? 

C) Justifique em palavras a existência de um limite para o im-

posto inflacionário. Responda ainda: esse limite existiria 

numa economia em que valesse a teoria quantitativa da moeda? 
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6) Por que a procura de moeda depende da taxa de juros? Apresen 

:.~: 
te as razoes de Keynes, Friedman, Baumol e Tobin. Qual a taxa 

.- . 
':;' 

de juros relevante no caso, a nominal ou a real? 

7) Numa economia é possível fazer aplicações financeiras a ju-

ros nominais positivos a partir de prazos de um dia. Como se 

comporta a procura especulativa de moeda nessa economia? Qual a 

maneira pela qual a taxa nominal de juros pode afetar a procu-

ra de moeda? 
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