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Werner Baer
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Rio de Janeiro, 8 de maio de 1970

Sr. Diretor da EPGE

A tese do Sr. EDGARD DE ABREU CARDOSO é entitulada "OFER

TA MONETÁRIA: ORÇAMEKTO E COMPORTAMENTO" e se divide em duas partes. A pri -

meira, que ocupa dois terços do espaço da tese, contém uma apresentação àeta

lhada do orçamento monetário como usado pelo Banco Central do Brasil, A segun

da parte, que compreende a contribuição analítica do trabalho, procura expli.

car a evolução dos meios de pagamento em termos da svolução das operações a,

tivaa das Autoridades Monetárias e das variações dos "parâmetros de comporta

mento" do público e bancos comerciais, nos anos sessenta.

A apresentação da tese ê excelente, o argumento bem cui

dado e os temas escolhidos tratados com segurança. Há, certo, alguns defei

tos técnicos, pois o autor parece haver recalculado as séries de meios de pa

gamento para alguns anos, porem não esclarece devidamente em que consistem

suas inovações e como suas séries se comparam com as prê-existentes. Também

deixa de notar os erros substanciais de aproximação que comete em alguns ca«-

sos9ao decompor, por cálculo diferencial, as variações nos meios de pagamen

to nas variações da operações ativas das Autoridades Monetárias e nas varia

ções dos diversos parâmetros. Assim ê que em 1966 sobreestima a expansão -

dos meios de pagamento em 36 por cente o em 1967 a subestima em 14 ?or cento.

Se ex-post o modelo comete tais erros de "previsão", pi_

ores sem dúvida serão os erros de projeção nele baseados. Isto porque os "pa

râmetros de comportamento" são na verdade objetos de decisões privadas e pú

blicas e não podem ser projetados à base de valores observados no passado i

mediato (como o faz o Banco Central) ou de tendências históricas. E aqui que

falha a tese, ao desperdiçar espaço com uma hábil porém longa descrição do

orçamento monetário e ao não cuidar do temaque realmente interessa: como me-
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210x297mm 13.00.37



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

CAIXA POSTAL 4O8I ZC ■ OS

RIO DE JANEIRO - BRASIL

lhorar as previsões de expansão dos meios de pagamento, pela antecipação das

decisões a serem tomadas pelo setor público, pela clarificação da"lstrutura"

(no sentido econométrico do termo ) do sistema monetário brasileiro e pela

estimação economêtrica das funções de comportamento pertinentes. 0 trabalho

do autor, nesse sentido, regride a conceitos anteriores aos "papers^de

Morley e Fishlow citados na bibliografia, já que trata relações econ5micas,

estruturais e de comportamento, como se fSssem relações contábeis sem conteú

do de decisões autônomas de ordem polftica e econômica. E de esperar que os

trabalhos futuros do autor abordem esses temas frontalmente, para que, com

auxílio de ferramentas econométricas, se produza um mecanismo decente de pro

jeções monetárias para a economia brasileira.

tese ê merecedora de aprovação e lhe concedo o grau(oi.

to) 8.
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APRESENTAÇÃO

A política. mone.ta.tL4.cL no Bn.aiil h,zvzitz-

-iz dz pzculian.idadzi quz a toA.na.rn um doi initn.umzntoi maii

podznoioi na. pn.ogh.amaçã.0 do dziznvolvimznto.

Vzt>tah,tz, kã. nzcznidade. dz iz connzczn.

cada vez maii izui múltiplo* pKoblzmai, dz iz viiualizan.

mzlhoh. ai di{íiculdadz& qaz czfLca.m a. zluboKação dz adzqua.da&

política* no òztoK.

A& dinz.th.izzh quz dzvzm on.iznta.h. aò dz-

ciòõzA QOMZfLnamzntaiò ntczASitam zòtah. banzada* em conkzci

mzntoò tzÓKicoò z pzòqixiòai conòtantzò, apzòCLH. dz todoò oò

Óbiczò inzKzntzi a pf.ocçAimzntoi, dzòia. ofidzm.

._

Ha. muito pon. ^o.zzk. nzòòz campo. Ã me-

dida. qaz ai digKZòòõzò 4e totinam maio pftofundai, na tznta-

tiva dz zncontn.an. o porque. do& ^atoò, a& intz^ligaçõz& zn-

tKz o* &zndmzno&, novoò pnoblzrnaò iuAgzm z ou.tn.at> quzitõzi

&z coniigafLam, a zxigin. uma ft.z&poòta.

■S indiòpznòãvzl tambzm p/iadzncia z òzn-

tido dz auto - critica em todo zòtudo tzndzntz a zt>clah.zczh.

aòpzctoò da Kzalidadz monztaKia. Fon.am tai* piinclpioò

que. noKtzatLam o pKz&zntz zòtudo a n.zòpzito da validadz do

modzlo dz Oncamznto Monztân.io adotado no Biaòil, com a vz-

Ki^icaçao zmpliica daò £dn.ça& atuantzò na o^znta monzta-

Kia.

Cabz con&ignax. aqui quz tal trabalho &z

tomou potòlvzl pzloò znòinamzntoò quz oi ph.olziiOn.zo da

Eicola dz ?Õi-Graduação em Economia noi tn.animitin.am du-

Aantz oi doii anoi dz cukío, pzlo quz n.zgiitn.amoi nono n.z

conkzcimznto. Rzlzva ializntan. ainda a inzitimavzl contn.i

- continua -
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balcão pfizòtada pzloi componzntzò da Con&ultoKla Tzcnlca

da. Vnzòldzncla do Banco do Biaòll quz atKavzi do. ctilticaò,

òiiQZòtõzò e tizviiõ&ò multo contA.lbala.am paKa òua zlaboia-

Êdgaid de. kbitzu. Cafidoòo

TESE DE MESTRADO

APRESENTADA À EPGE

po*. ^

^
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ORÇAMENTO MONETÁRIO

Introdução

O Orçamento Monetário é o instrumento u_

tilizado para a previsão 3 o acompanhamento 3 a correção e o

controle das operações do sistema monetário.

O Orçamento Monetário inclui as opera

ções do sistema bancário com o Tesouro Nacional, governos

estaduais e municipais3 operações de empréstimos dos ban

cos comerciais e das Autoridades Monetárias ao setor pri

vado. Em contrapartida3 abrange os recursos depositado s

pelo publico nos bancos e aqueles provenientes de opera

ções com o setor externo. Quando o total das aplicações

supera o total de recursos3 ocorre emissão de papel-moeda.

0 objetivo do Orçamento Monetário é a

programação do setor monetário3 compatibilizando-o com as

metas de política econômica do governo — crescimento do

produtoj desenvolvimento setorial3emprego de mão-de-obra,

etc. — por meio de uma expansão "desejada" nos meios de

pagamento.

Apresentação do Modelo

0 modelo adotado no Brasil baseia-se

num sistema de definições contábeis e relações de comporta_

mento. Apresenta duas partes principais: as contas das

Autoridades Monetárias e as contas dos bancos comerciais.

- continua -



Contas Consolidadas das Autoridades Monetárias

A composição do balancete consolidado

das Autoridades Monetárias abrange as contas do Banco Cen

tral e do Banco do Brasil:

BALANCETE CONSOLIDADO SINTÉTICO DAS

AUTORIDADES MONETÁRIAS

(Banco Central + Banco do Brasil)

ATIVO PASSIVO

Haveres das Autoridades Mone

tarias (A+B)

A) Haveres em Moeda Nacio-

nal

I) Ao Setor Público

1) Tesouro

onal

Naci-

II) Ao Setor Privado

1) Empréstimos ...
(CREGE+CREAI)

2) Contas de Câm

bio (exclusive

reservas estran_

geiras)

3) Outras Contas

III) A Intermediários
Frnance%ros

1) Redescontos (ex_

clusive café)

2) Repasses de Re

cursos do

FUNAGRI

a) Com Recursos

Internos

b) Com Recursos

Externos

3) Adiantamentos por

Conta de Arreca_

dação de Impos

tos (BNDEeSUSEP)

B) Haveres em Moeda Estran_

eira(Reservas Estran

geiras Líquidas)

e\ExÍQÍbilidades Monetárias(A+B)

A) Meios de Pagamento Dire-

-_ tamente Emitidos pelas

Autoridades Monetárias

I) Papel-Moeda em Po

der do Publico

II) Depósitos à Vista

do Público nas Au
toridades Monetárias

III) Depósitos de Entida_

des de Economia Mis_

ta

IV) Depósitos de Autar-

— quias

B) Caixa e Quase-Caixa dos

Bancos Comerciais
g

— Jj Caixa em Moeda Cor

rente

— II) Depósitos Voluntá
rios nas Autorida

des Monetárias

III) Depósitos Compulsó

rios nas Autorida-

s des Monetárias

- continua -



Á guisa de simplificaçãos apresentamos

o esquema de contas3 com destaque dos itens mais signifi

cativos:

ATIVO (Aplicações) PASSIVO (Recursos)

Haveres em Moeda

onal

Naci- I

Empréstimos ao Tesou
ro Nacional (a)

Empréstimos do Banco
do Brasil ao Setor

Privado (b)

Empréstimos ao Siste
ma Bancário (Redescon_
tos) (c) II

Haveres em Moeda Estran

geira (Reservas Estran

geiras Líquidas)

Meios de Pagamento Dire

tamente Emitidos pelas

Autoridades Monetárias

1. Papel-Moeda em Poder

do Público (d)

2. Depósitos à Vista e
a Curto Prazo do Pú
blico no Banco do

Brasil (e)

Encaixe dos Bancos Co

merciais (f)

Haveres das Autoridades Mo

netárias Exigibilidades Monetárias

Representa-se o total do Ativo e do

Passivo por "A". Então:

A = Haveres das Autoridades Monetá

rias = Exigibilidades Monetá-

Essa apresentação do balancete consoli

dado envolve algumas simplificações de ordem prática, mas

que não alteram a sua consistência teórica. Com efeitosco

mo recursos das Autoridades Monetárias deveriam figurar}

em vez do "papel-moeda em poder do público", o "papel-mo-

eda emitido"; e em vez do "encaixe total" dos bancos co

merciais , apenas seus "depósitos "(voluntários e compulsó

rios) no Banco do Brasil. Figuraria no ativo, no caso, o

"Caixa das Autoridades Monetárias".

- continua -



ATIVO (Aplicações) PASSIVO (Recursos)

Haveres em Moeda Nacio- I

nal

1. Caixa das Autoridades

Monetárias

2. Empréstimos ao Tesou
ro Nacional

3. Empréstimos do Banco
do Brasil ao Setor

Privado

4. Empréstimos ao Siste
ma Bancário (Redescon_
tos)

fj - Haveres em Moeda Estran

geira (Reservas Estran

geiras Líquidas)

Haveres das Autoridades Mo

netárias

■Meios de Pagamento Di

retamente Emitidos pe

las Autoridades Monetá
rias

1. Papel-Moeda Emitido

2. Depósitos à Vista e

a Curto Prazo do Pu

blico no Banco do

Brasil

Depósitos dos Bancos Cq_

merciais nas Autoridades

Monetárias

1. Depósitos Voluntários

2. Depósitos Compulsó
rios

Exigibilidades Monetárias

Como alternativa, poder-se-ia subtrair,

do "papel-moeda emitido", o "Caixa das Autoridades", obten_

do-se o "papel-moeda em circulação" — que se colocaria

no lado dos recursos.

ATIVO (Aplicações) PASSIVO (Recursos)

- Haveres em Moeda Nacional

1. Empréstimos ao Tesouro
Nacional

2. Empréstimos do Banco
do Brasil ao Setor Pri_

vado

3. Empréstimos ao Sistema
Bancário (Redescontos)

Meios de Pagamento Dire

tamente Emitidos pelas

Autoridades Monetárias

1. Papel-moeda em Cir

culação

2. Depósitos à Vista e
a Curto Prazo do Pú
blico no Banco do

Brasil

Depósitos dos Bancos Co_
merciais nas Autorida

des Monetárias

1. Depósitos Voluntários

Haveres das Autoridades

netãrias
Mo-

2. Deposxtos Compulsórios

Exigibilidades Monetárias

- continua -



Finalmente, se for retirado do "papel-

-moeda em circulação" o "encaixe em moeda corrente" dos

bancos comerciais, resultaria o "papel-moeda em poder do

público".

Ê admissívelj pois3 considerar, no la

do dos recursos das Autoridades, o "papel-moeda em poder

do público" e o "encaixe" dos bancos comerciais (encaixe em

moeda corrente mais os depósitos — voluntário e compulsó

rio — no Banco do Brasil).

Como alternativa do Ativo das Autorida

des Monetárias, visando a facilitar o cálculo, utiliza-se

a noção "Crédito Interno Liquido", que corresponde aos fía-

veres em moeda nacional menos Depósitos de autarquias:

ORÇAMENTO MONETÁRIO

Credito Interno Liquido

Discriminação

- Crédito Interno Liquido

A) Haveres Nacionais Líquidos (sentido amplo)

1) Financiamento do Déficit do Tesouro pelas

Autoridades Monetárias

2) Preços Mínimos

3) Autarquias

4) Empréstimos a Governos Estaduais e Munici -
pais

5) Redescontos (Exclusive Café)
6) Empréstimos ao Setor Privado
7) Demais Contas (Liquido)
8) Operações de Café

9) Contrapartida em NCr$ (PL 480 e AID)

10) Encargos Cambiais

11) Depósitos de Autarquias

B) Outros Ativos Liauidos

12) Contas Cambiais (Exclusive Reservas Estran

geiras Líquidas)

13) Conta de Capital e Demais Exigibiliãades

'.servas Estrangeiras Líquidas

- Ativos Líquidos (Total) - Exiaibilidades Monetá

rias (I + II = III)

- continua -



Contas Consolidadas dos Bancos Comerciais

A apresentação das contas sob referên

cia encontra-se a seguir:

BALANCETE CONSOLIDADO SINTÉTICO DOS

BANCOS COMERCIAIS

ATIVO

A) Haveres em Moeda Nacional

Caixa e Quase-Caixa

a) Em Dinheiro

b) Depósitos Voluntá
rios no Banco do

Brasil

Total de Depósitos
Compulsórios

a) Lei n9 J. 595

1) Depósitos Obri
gatórios em Di
nheiro

2) Depósitos Obri

gatórios em Tí
tulos no Banco

Central

3) Obrigações Rea-
justâveis do Te
souro Nacional

à Ordem doBanco
Centralj em Po

der dos Bancos

4) BÓnus Agrícolas
Adquiridos ao

Banco Central

b) Lei n9 4.829

III - Obrigações Rea.iustã-

veis (Inclusive Cir

cular n9 85)

IV - Empréstimos ao Setor
Privado

a) Concedidos com Re

passes do BancoCen^

trai

b) Outros

- Saldo LÍauião de To
das as l

Ativas e Passivas

B) Haveres em Moeda Estranaeira

PASSIVO

to Prazo

B) Redescontos pelo

Central

tval por Conta de Recur-

sos Internos eExternos

Aplicações dos Bancos Comer-\ Recursos dos Bancos Comer-

ciais ciais

- continua -



Simplificando o esquema, resulta:

ATIVO (Aplicações) PASSIVO (Recursos)

Eaveres em Moeda Bacio- I

nal (f)

1. Encaixe em Moeda Cor

rente (f\)

2. Depósitos Voluntários

nas Autoridades Mone

tárias (fi) jj

3. Depósitos Compulsó
rios nas Autoridades III

Monetárias (f$)

Empréstimos ao Setor Pri_
vado (g)

- Depósitos do Públi
co (h)

1. Depósitos à Vista e

a Curto Prazo (h\)

2. Depósitos a Prazo

(h2)

- Redescontos (i)

- Outras Contas (j)

Contas Consolidadas do Sistema Bancário

Consolidando-se as contas das Autorida

des Monetárias e dos Bancos Comerciais3 obtem-se as contas

do Sistema Bancário:

- continua -
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BALANCETE CONSOLIDADO SINTÉTICO DO SISTEMA BANCÁRIO

(Banco Central} Banco do Brasil e Bancos Comerciais)

ATIVOS LÍQUIDOS

Haveres das Autoridades Mone

tárias

A) Em Moeda Nacional

1. Saldo Lrquião das Con

tas com o Tesouro Na

cional, cuja Variação

Indica o Déficit Fi

nanciado pelas Autori

dades Monetárias

2. Empréstimos ao Setor
Privado

3. Contas de Cambio (ex

clusive Reservas Es

trangeiras)

4. Outros Ativos (líqui
dos)

B) Em Moeda Estrangeira (Re.

servas Estrangeiras Li-

quidas)

Haveres dos Bancos Comerciais

A) Em Moeda Nacional

1. Empréstimos ao Setor

Privado

2. Outras Contas do Ati

vo (Liquido)

B) Em Moeda Estrangeira

PASSIVO MONETÁRIO
MEIOS DE PAGAMENTO

I - Meios de Pagamento Dire_

tamente Emitidos pelas

Autoridades Monetárias

A) Papel-Moeda em Poder

do Publico

B) Depósitos d Vista do

Público

O Depósitos de Entida- ■
des de Economia Mis

ta

D) Depósitos de Autar

quias

II - Meios de Pagamento Emi

tidos pelos Bancos Co-

mercvaxs

A) Depósitos á Vista e
a Curto Prazo do Pú

blico nos Bancos Co

merciais

Temos então:

- continua -



1

ATIVO (Aplicações)

A) - Haveres das Autoridades

Monetárias

I -Em Moeda Nacional

1. Empréstimos ao
Tesouro Nacio

nal (a)

2. Empréstimos do

Banco do Brasil

ao Setor Priva-

• • do (b)

II - Em Moeda Estrangei

ra (Reservas Estran_

geiras L-tquidas)

B) - Haveres dos Bancos Comer

ciais

I - Empréstimos ao Se-
tos Privado (g)

-

A) ■

i

1 fj

PASSIVO (Recursos)

- Meios de Pagamento (M)

I - Diretamente Emiti

dos pelas Autorida

des Monetárias

1. Papel-Moeda em

Poder do Públi

co (d)

2. Depósitos â Vis
ta e a Curto

Prazo do Publi

co no Banco do

Lf í Li O c- L* l cí /

II - Emitidos pelos Ban_

cos Comerciais

1. Depósitos â Vis
ta e a Curto

Prazo do Públi

co nos Bancos

Comerciais (h\)

0 Orçamento Monetário procura, a partir

de certos itens-metas projetados, concluir pela evolução

de todos os demais itens dos balancetes.

Para que haja cconsistência nessa progra

mação, torna-se necessário construir um modelo baseado nes

se esquema contábil. destarte, são montadas, a partir dos

balancetes, as equações do modelo.

tituindo um sistema linear. A rei

, coerentes entre si,cons

solução de tal sistema de

equações permite obter a projeção dos itens desejados,em

função dos itens-metas.

' Equações do Modelo

Como representativa do passivo do balan_

- continua -



cete do sistema bancário3 temos a equação

onde

M = h\ + e + d

Meios de Pagamento (M) = Depósitos ã Vis_
ta e a Curto Prazo do Publico nos Bancos

Comerciais (Moeda Escriturai dos Bancos

Comerciais) (h\) j- Depósitos ã Vista e a
Curto Prazo do Publico no Banco do Bra

sil (Moeda Escriturai do Banco do Bra

sil) (e) + "Papel-Moeda em Poder do Pu

blico" (d).

Correspondente aos haveres em moeda na

cional dos Bancos Comerciais, participa do sistema a equa

ção abaixo:

f - fl * ÍZ * fi (2)

ou seja,

Encaixe dos Bancos Comerciais (f) = En

caixe dos Bancos Comerciais em Moeda Cor_

rente (f\) + Depósitos Voluntários dos
Bancos Comerciais nas Autoridades Monetá_

rias (fz) + Depósitos Compulsórios dos
Bancos Comerciais nas Autoridades Monetá_

rias (fz).

Na equação que se segue, o segundo mem

bro representa o passivo das Autoridades Monetárias e, co

mo as exigibilidades são iguais aos haveres3 foi ele igua

lado a "A" que, para facilidade de raciocínio, passará a

ser considerado como haveres das Autoridades Monetárias.

Assim,

A = e + f + d (S)

Haveres das Autoridades Monetárias (A) =

= Depósitos do Público no Banco do Bra
sil (e) + Encaixe dos Bancos Comerciais

(f) + Papel-Moeda em Poder do Público (d).

- continua -



A equação seguinte decorre da igualdade

entre ativo e passivo do balancete dos bancos comerciais:

Segue, então, que:

Empréstimos dos Bancos^ Comerciais ao Se
tor Privado (g) = Depósitos Totais do Pu_
blico nos Bancos Comerciais (h) + Redes

contos (i) + Saldo Liquido das Outras Con_
tas (j) - Encaixe dos Bancos Comer

ciais (f) .

Além das equações citadas, resultantes

diretas dos balancetes, o modelo adotado pelo Banco Cen

tral apresenta outras sete que emergem de "relaçoes-de-coni

portamento". Tais"relações" (parâmetros) baseiam-se no com

portamento do público, dos bancos comerciais e das Autori

dades Monetárias. O conhecimento de sua evolução históri

ca permite estimá-los para o período a projetar.

O parâmetro abaixo aponta a participação percen

tual de moeda escriturai dos bancos comerciais sobre o to

tal de depósitos. No total dos depósitos estão incluídos

os depósitos a prazo, que são recursos não monetários. Es

ses depósitos, segundo o modelo do Banco Central, são ob

jeto de estimativa, com base no comportamento apresentado

anteriormente.

n - Depósitos g Vista e a Curto Prazo nos Bancos Comerciais

Sendo a equação respectiva na forma abaixo

h\ = a.h
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A "relação" que segue reflete a prefe

rencia do publico em depositar poupanças se no Banco do

Brasil ou nos bancos comerciais. Vale assinalar que tal

indicador passou de 0,246 , em 31.12.67, para 0,281, em

31.12.68, mostrando que, durante o período o público pas

sou a preferir o Banco do Brasil.

o - Depósitos a Vista e a Curto Prazo no Banco do Brasil

Depósitos a Vista e a Curto Prazo nos BancosComerciais

A equação decorrente que entra no modelo é portan

O próximo parâmetro reflete a preferen

cia pela liquidez do publico no que toca aos bancos comer

ciais. Evidencia o grau de opção dos indivíduos em conser_

var meios-de-pagamento sob a forma de encaixe próprio ou

de depósitos ã vista. Indica, também, o desvio de recur

sos entre o mercado financeiro (valores mobiliários, tais

como Obrigações Reajustãveis do Tesouro, letras-de-câmbio,

debentures, ações, etc.) e o monetário. A propósito, ob

serva-se que em 1968 decresceu ele de 5,3%, mostrando, ain

da segundo o modelo, a preferencia do público em manter a-

tivo monetário sob a forma de depósitos ã vista, ao invés

de moeda corrente:

Papel-Moeãa em Poder do Público

e, a equação resultante,

d = y.h
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O índice seguinte se constitui em va

lioso instrumento de analise de atividade econômica. Na

ausência de outras alterações de vulto3 quando o encaixe

dos bancos comerciais atinge valores elevados tem-se uma

indicação de retraimento na atividade economica3 por falta

de oportunidade de aplicação por parte dos bancos. Ê a re_

laçao em causa3 também* um dos indicadores da liquidez ban_

caria.

Q _ Encaixes Voluntários dos Bancos Comerciais
Depósitos do Publico nos Bancos Comerciais

fl + fl

dando origem à equação para o modelo

■ fi = e.« (8)

A relação que segue apura a percentagem

de encaixe em moeda corrente sobre o total de encaixes vo

luntários dos bancos comerciais. Por diferença* indica tan_

bem a participação dos depósitos voluntários dos bancos co_

merciais no Banco do Brasil:

_ Encaixe em Moeda Corrente dos Bancos Comerciais

Encaixes Voluntários dos Bancos Comerciais

Sendo a equação do sistema* em termos de

fl "

O parâmetro abaixo apresenta a parte

dos recolhimentos compulsórios dos bancos em relação aos
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depósitos totais que recebem. O controle dos depósitos

compulsórios visa a proporcionar à economia nível de liqui

dez adequado as suas reais necessidades, constituindo-se

tais depósitos em substancial fonte de recursos para o Ban

oo Central. Em 1968 apresentou a média de 15,4% contra

14,6% em 1967:

Depósitos Compulsórios dos Bancos Co-
, merciais nas Autoridades Monetárias

Depósitos Totais do Publico nos Bancos Comerciais

A equação do sistema, em termos de f$ é a seguinte.

f3 = (10)

Como última relação-de-comportamento te_

mos aquela que mostra a política de encaixe dos bancos co

merciais:

Encaixe dos Bancos Comerciais

Depósitos Totais do Publico nos Bancos Comerciais

= -L.
h

fi + fi

e a equação final,

ou, ainda

(11)
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Comporta assinalar, ao final das consi

derações descritivas feitas a propósito das relações-de-

-comportamento adotadas pelo modelo em anãlise3 que o mon

tante representativo dos depósitos totais do público in

clui depósitos a prazo, os quais, por serem recursos não

monetários, não deveriam influir diretamente em sistemáti

ca de mensuração de meios-de-pagamento.

O modelo sob referência apresenta, as

sim, 11 (onze) equações, com 13 (treze) variáveis e 7 (se_

te) parâmetros de comportamento :

M = hi + e + d (1)

f -fi * n * h - (2)

A = e + f + d (3)

g = h + i + j-f (4)

hi= a.h (5)

e s g.fc (6)

d = y.h (7)

f\ + Í2 = Q.h (8)

= \.h (10)

(11)

Os parâmetros são, como vimos:

a., Bj Yj ?j «5,, Q, X.

Para estimar-se os parâmetros, conside

ram-se principalmente séries históricas, como também ins

truções governamentais e objetivos de política.

Comporta salientar, a propósito, que

quando se observam as séries históricas, verifica-se que

ocorrem freqüentes variações dos valores dos parâmetros.

Mesmo durante a execução orçamentária,, uma alteração na le

gislação ou modificação — outõnoma ou induzida — no
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comportamento do público ou dos bancos comerciais tende a

alterar os parâmetros. Desse modo, como o número de rela_

ções-de-comportamento é muito elevado (sete), o modelo so

fre considerável influencia dessas variações.

As variáveis do sistema de equações

1. Haveres das Autoridades Monetárias (A)j

2. Meios de Pagamento (M);

3. Papel-Moeda em Poder do Público (d);

4. Depósitos a Vista e a Curto Prazo do Público no
Banco do Brasil (e);

5. Encaixe Total dos Bancos Comerciais (f);

6. Encaixe em Moeda Corrente dos Bancos Comer

ciais (f\);

7. Depósitos Voluntários dos Bancos Comerciais nas
Autoridades Monetárias (fz);

8. Encaixe Voluntário dos Bancos Comerciais (f\ +

* fl)i

9. Depósitos Compulsórios dos Bancos Comerciais
nas Autoridades Monetárias (f$)i

10. Empréstimos dos Bancos Comerciais ao Setor Pri

vado (g);

11. Depósitos Totais do Público nos Bancos Comer

ciais (h)j

12. Depósitos a Vista e a Curto Prazo do Público nos

Bancos Comerciais (h\);

13. Saldo Líquido das Outras Contas (j); mais os
Depósitos a Prazo nos Bancos Comerciais (h-h\).

Como o número de variáveis é superior

ao número de equações, o que torna o sistema indetermi

nado , foi necessário introduzir o conceito de distinção

entre as variáveis — endógenas das exógenas.

As variáveis exógenas são aquelas que
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podem ser objeto de política, sendo sua formulação passí

vel de controle; são consideradas variáveis independentes

do funcionamento do modelo, já que predeterminadas.

As variáveis endógenas são as dependen

tes. Seus valores são resultantes da própria estrutura do

modelo, sendo determinadas em função das variáveis exóge-

0 modelo brasileiro considera como exó-

genas "A" (total dos ativos líquidos) — a qual incorpora

"R" (Redescontos) — e o saldo "j + (h - hx)" ("Outras

Contas" mais depósitos a prazo nos bancos comerciais).

São feitas projeções para este saldo, baseadas em anos an

teriores.

As endógenas são as demais :

M, d, e, f, fXí fz, f3, fl + f2, g, h, ftla

A principal variável predeterminada ê

"A_" (ativos líquidos totais), que corresponde, em compu

tação algébrica, ao crédito interno líquido mais as reser

vas estrangeiras líquidas, e menos os depósitos de Autar

quias.

Para obtenção do montante de "Aj1, devem

ser levados em conta os programas de aplicações dos diver

sos itens, apresentados pelas partes diretamente interes

sadas .

Solução do Sistema de Equações

Como vimos, sendo "A_" (que abrange "R")

"j" variáveis exógenas, o sistema torna-se de 11 equa-
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ções com 11 incógnitas.

Como não existem equações redundantes3

o sistema é determinado3 podendo ser solucionado em termos

de "A".

+ H s 6J y)

Substituindo-se em (6) o valor de h\ for_

necido por ( 5) 3 teremos :

e = g.a.Tz;

levando-se "e" em (3):

A = B.a.fc + f + d (12)

De (8) tiramos:

fl = Q.h - f2

Substituindo-se em (2):

f = B.h - f2 + f2 + Í3S donde

f = Ô.h + f3 (13)

Masj de acordo com (10)3

Substituindo-se (10) em (13), teremos:

f = Q.h + \.hj ou

f = h(Q + X) (14)

De acordo com (11)3

ô - 6 + \; assim3 (14) ficara:

f = h.ô

Substituindo-se em (12)3 teremos :

A = a.Q.h + ô./z + d (15)

Porem3 (7) nos fornece:

d = y.h;

Levando-se em (15):

A s a.S.h + S.h + y.h3 donde:

A - h( a.g + 6 + y); logo:
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Substituindo-se "h" pelo seu valor dado

em (I):

d =

a. 1

Y

3 +

.A

6 i

fi + fi *(a, *} b, 6, Yj e;

(8) nos fornece:

/i ♦ f2 = e.h;

Substituindo-se "h" pelo valor dado

(I):

Í2 =

fl = r,3 a, 3, 6, 6, y)

(9) nos fornece:

fi = cf/i ♦ fi);

Substituindo-se "f\ + f2" pelo seu valor

dado em (V)3 teremos:

fl = (VI)

(6) nos dá:

Substituindo-se "h\" pelo seu valor dado

em (III)j teremos:

A.a.fr

(VII)
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VIII ó, y3 A)

(1) nos fornece

Substituindo-se "hi"3 "e" e "d" pelos seus

respectivos valores fornecidos por (III)3

(VII) e (7)3 teremos:

,. a.A a.4.3 y.A

a.3 + 5+Y a.3+<5 + Y ct.B + ô + Y

(VIII)

fl = 6, 6,

Substituindo-se em (9) o valor de "fi

+ fz" dado por (8)3 teremos:

fi = ç.e.^;

Levando-se em (8):

ç.e./z + f2 = B.h3 donde:

f2 = 6 . h - ç. 6.h

f2 = B.h(l - Oi

Substituindo-se "h" pelo seu valor forne

cido em (I)3 teremos:

fl =
o. g + 6

(IX)

f3 - 6, X, y3 A)

A equação (10) nos diz que:

Substituindo-se "h" pelo seu valor auto-
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rizado em (I):

Resultam então as seguintes fórmulas pa_

ra as variáveis endogenas:

- Depósitos Totais do Público nos Bancos
Comerciais (h) :

Encaixes Totais dos Bancos

ciais (f):

Comer-

f = ' A
6 + B.a + y

Depósitos à Vista e a Curto Prazo
Público nos Bancos Comerciais (h\)

h, =

a f y

IV - Papel-Moeda em Poder do Público (d)

Encaixes Voluntários dos Bancos Comer

ciais (f\ + fi) :

fl =
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Encaixe em Moeda Corrente dos

Comerciais (f\):

Bancot

f\ =

Depósitos â Vista e a Curto Prazo do Pu
blico no Banco do Brasil (e):

VIII - Meios de Pagamento (M):

Depósitos Voluntários dos Bancos Comer_

ciais nas Autoridades Monetárias (fi):

fl =

(1 - O

Depósitos Compulsórios dos Bancos Co

merciais nas Autoridades Monetá

Í3 =

Empréstimos dos Bancos Comerciais ao
Setor Privado (g):

g = h 3 - f

Esta equação permanece inalterada.
A variável (g) I retirada por re
síduo j pois a resolução do siste
ma forneceu os valores de "h" e

"f"; "j" é considerada dada e "R"
faz parte de "A"(variável exógena).

O produto 3a é destacado na solução do

sistema por ser de fácil cãlculo3 onde, vale repetir,
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Depósitos ã Vista e a Curto Pra
zo do Público no Banco do Brás%C

Depósitos Totais do Publico nos Bancos Comerciais

Resolvido o sistema de equações a par

tir da projeção dos ativos líquidos totais "A_", obtem-se,

entre outras, a quantificação para os meios de pagamento

(M) — equação VIII — em fim de período — dezembro de

cada ano. Afigura-se bastante oportuno salientar que essa

variável — meios-âe-pagamento — embora seja determina

da pelo modelo, é submetida previamente à apreciação de Br_

gãos de cúpula do Governo, visto que é considerada como va_

riãvel de política; se compatível com os seus objetivos

de política econômica e financeira, é aceita, e, se enten

dida como a esses incompatível, reformula-se a quantifica

ção de "A_", remanejando-se os diversos programas de apli

cações de recursos, ,atê se chegar a uma projeção dos meios

de pagamento (M) considerada aceitável.

Monta-se, a seguir, a chamada "matriz

de cálculos", onde são projetados os parâmetros e as va

riáveis do modelo, fazendo-se a divisão por trimestres de

acordo com estacionalidade e tendências previstas:
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MATRIZ DE CÁLCULOS

Contas Símbolo;

AUTORIDADES UOUETÁRIAS - Recur
s Monetários Básicos(LB+BC)

I - E?icaixe Bancos Comerciais

1 - Voluntário

1.1 Em lioeda Corrente

1.2 Depósitos no Ban
co ão Brasil. . .7

2 - Depósitos Obrigató—
rios a Ordem do Ban

co Central (em UCr$

encaixe)

JJ - Depósitos do Público â

Vista no Banco do Brasil

(+ PL 480 + Autarquias).

III - Papel-Moeda em Poder do

Publico

Total dos Recursos Monetários

básicos de emissão das Autori
dades Monetárias com Autar
quias (I + II + III)

BANCOS COMERCIAIS

1 - Total de Depósitos (à

Vista e a Prazo)....

2 - Depósitos ã Vista(mo_

eda escriturai) ....

Meios-de-Paqamento

Fórmulas

(l-Z)B

ó + Bct+Y

Y+Ba+a

- COEFICIENTES INCREMENTAIS

Total Encaixe Bcos. Comerciais

Total Deposttos Bcos. Comerciais

Moeda Escriturai Banco Brasil

Total Depósitos Bcos. Comerciais

Moeda Escrit. Bancos Comerciais

lotai Depósitos Bcos. Comerciais

Papel-Moeda em Poder do Publico

Total Depósitos Bcos. Comerciai

Encaixes Volunt. Bcos. Comerciais

Total Depósitos Bcos. Comerciais

Cx.Moeda Corrente Bcos.Comerc.

Total Encaixe Vol.Bcos.Comerc.

Encaixe Compuls . Bcos. Comerciais

Total Depósitos Bcos. Comerciais
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Instrumentos de Política Monetária

As Autoridades Monetárias influem dire

tamente na determinação dos parâmetros do modelo pela regu

lamentação dos depósitos compulsórios dos bancos comer-

cvats.

Elevam "X" (depósitos compulsórios dos

bancos comerciais nas Autoridades Monetárias/depósitos to

tais do publico nos bancos comerciais) quando —"cceteris

paribus" — determinam aumentos dos depósitos compulsó

rios. Ocorre queda de "X" quando há liberação dos depósi

tos compulsórios. Ocorrendo variação em "X"3 "6" também

Varia (6=Q+X).

Desse modo, na medida em que as Autori

dades Monetárias determinam aumento nos depósitos compulsó

rios, o modelo aponta as seguintes repercussões ("cceteris

paribus") :

- queda nos depósitos totais do público nos bancos comer_
ciais (h);

- aumento do encaixe dos bancos comerciais (f);

>- queda dos depósitos à tíista e a curto prazo do público
nos bancos comerciais (h\);

- queda no papel-moeda em poder do público (d);

- queda nos encaixes voluntários dos bancos comerciais

- queda no encaixe em moeda corrente dos bancos comer

ciais (f\);

- queda nos depósitos do público no Banco do Brasil(e);

- queda nos meios-de-pagamento (M);

- queda nos depósitos voluntários dos bancos comerciais
nas Autoridades Monetárias (fi)i

- elevação dos depósitos compulsórios dos bancos comer
ciais nas Autoridades Monetárias (f$);

- queda nos enpréstimos dos bancos comerciais ao setorpri
vado (g).
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Os demais instrumentos de -política mo

netária tradicionais não apresentam medidas capazes de in

fluir no modelo. A política de redescontos é prefixada

— o redesconto (R) é parte dos ativos líquidos totais (A)

— e as operações de "open market" são utilizadas para

financiamento do déficit de caixa do Tesouro3 principalmen_

te pela colocação de Obrigações Reajustáveis. Ê certo que

as últimas poderiam ser utilizadas para influir na liqui—

dez do sistema caso o resultado da operação permanecesse es_

terilizaãos o que não vem ocorrendo.

Quanto ã política de crédito, o modelo

não apresenta relações de comportamento no tocante as apli_

cações. A atuação sobre os parâmetros do modelo não afeta

diretamente os empréstimos.

Ê interessante analisar o efeito de cam_

panhas de aumento de depósitos do público no Banco do Bra-

silj "o mais permanecendo constante".

Eventual aumento de depósitos provoca

ria elevaçã.o de "3" (depósitos ã vista e a curto prazo

do público no Banco do Brasil/depósitos à vista e a curto

prazo do público nos bancos comerciais) e — admitindo-

-se que haja apenas deslocamento dos depósitos dos bancos

comerciais para o Banco do Brasil — aumento de "y" (pa-

pel-moeda em poder do público/depósitos totais do público

nos bancos comerciais). Conseqüentemente:

- queda nos depósitos totais do público nos bancos comer_
ciais (h);

- queda no encaixe dos bancos comerciais (f);

- queda nos depósitos à vista e a curto prazo do público
nos bancos comerciais (h\) •

- o papel-moeda em poder do público (d) permaneceria cons
tante se o setor privado, ao deslocar os depósitos3nã~õ

retiver moeda adicional para transações;

- queda nos encaixes voluntários dos bancos comerciais

(f\+fl)i
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- queda no encaixe em moeda corrente dos bancos comer

ciais (f\);

- aumento dos depósitos do público no Banco do Brasil (e);

- os meios-de-pagamento (M) diminuiriam numa primeira fa

se, com o deslocamento dos recursos da "Caixa" dos ban_

cos comerciais para a "Caixa" do Banco do Brasil — a

qual não consta do modelo. Ã medida que o Banco do
Brasil concedesse empréstimos, parte voltaria aos ban
cos comerciais3 "Caixa" e depósitos3 indicando o mode
lo recuperação parcial ou total no nível dos meios-de-

-pagamento, ou mesmo a sua expansão, dependendo do mul_

tiplicador — se maior — do Banco do Brasil;

- queda nos depósitos voluntários dos bancos comerciais
nas Autoridades Monetárias (fi);

- queda nos depósitos compulsórios dos bancos comerciais
nas Autoridades Monetárias (f$);

- queda nos empréstimos dos bancos comerciais ao setor
privado (g).

Comportamento dos Bancos Comerciais

Mudanças na atuação dos bancos comer

ciais, por seu turno, podem também influir nos valores pa-

ramétricos. Com efeito, os bancos comerciais podem deci

dir em favor de menores encaixes em moeda corrente. Dimi

nuiria, então, fi (encaixe em moeda corrente dos bancos co_

merciais). Ocorreriam reduções, também, em "6" (encaixes

voluntários dos bancos comerciais/depósitos do público nos

bancos comerciais), em "ç" (encaixe em moeda corrente dos

bancos comerciais/encaixes voluntários dos bancos comer

ciais), e em "6" (encaixe total dos bancos comerciais/de

pósitos totais do público nos bancos comerciais).

As repercussões seriam as seguintes:

- aumento nos depósitos totais do público nos bancos co
merciais (h) ;
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- diminuição no encaixe dos bancos comerciais (f);

- aumento nos depósitos ã vista e a curto prazo do pú
blico nos bancos comerciais (h\);

- aumento do papel-moeda em poder do público (d);

- queda nos encaixes voluntários dos bancos comerciais

(fi+fi);

- queda no encaixe em moeda corrente dos bancos comer
ciais tf\)i

- aumento nos depósitos do público no Banco do Brasil (e);

- aumento nos meios-de-pagamento (M);

- queda nos depósitos voluntários dos bancos comerciais
nas Autodidades Monetárias (fz);

- aumento dos depósitos compulsórios dos bancos comer

ciais nas Autoridades Monetárias (f$)3

- aumento nos empréstimos dos bancos comerciais ao setor
privado (g).

Examinemos> a seguir} a hipótese de os

bancos comerciais efetuarem campanhas de estímulos com vis

tas ao aumento dos depósitos do público. Admitindo-se que

consigam aumento nos depósitoss haveria alterações em "6"

(depósitos ã vista e a curto prazo no Banco do Brasil/depó

sitos a vista e a curto prazo nos bancos comerciais) e "y"

(papel-moeda em poder do público/depósitos totais do públi

co nos bancos comerciais), que diminuems reduzindo-ses ob

viamente, o produto "8.a" (depósitos a vista e a curto pra

zo do público no Banco do Brasil/depósitos totais do públi

co nos bancos comerciais). As repercussões seriam as se

guintes:

- aumento nos depósitos totais dos bancos comerciais (h);

- aumento no encaixe dos bancos comerciais (f);

- aumento nos depósitos à vista e a curto prazo do públi
co nos bancos comerciais (h\) ;

- o "papel-moeda emjpoder do público" (d) diminuiria se
o aumento dos depósitos nos bancos comerciais fosse su
perior ã diminuição dos depósitos do público no Banco
do Brasil;

- aumento nos encaixes voluntários dos bancos comer
ciais (f\+f2);
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- aumento no encaixe em moeda corrente dos bancos comer

ciais (f\);

- diminuição dos depósitos do público no Banco do Bra
sil (e);

- os meios-de-pagamento (M) tendem, de inicio, a cres
cer, com a transferência de recursos do "Caixa" do Ban
co do Brasil (que não figura no modelo) para "Caixa11

dos bancos comerciais. Com o aumento dos empréstimos
dos bancos comerciais parte valtaria ao Banco do Bra
sil ("Caixjx" e depósitos) e o modelo acusa diminuição,
* c-i^ i*.^ & j u.y u, w w u. m&oiuv ^ei/u^uu riu KIU rilsUrl u(2 U.U a tTiaVO S —Q.e —

pagamento3 a última hipótese valida se o "multiplica
dor" dos Bancos Comerciais for superior ao do Banco do
Brasil;

- aumento nos depósitos voluntários dos bancos comer
ciais nas Autoridades Monetárias (fz);

- aumento nos depósitos compulsórios dos bancos comer
ciais nas Autoridades Monetárias (f%);

- aumento nos empréstimos dos bancos comerciais ao setor
privado (g).

Focalizamos3 agora, o caso de uma campa

nha para aumento dos depósitos a prazo nos bancos comer

ciais, tal iniciativa acarretará queda em "a" (depósitos à

vista e a curto prazo do público nos bancos comerciais/de

pósitos totais nos bancos comerciais) e, conseqüentemente,

em "3.a" (depósitos a vista e a curto prazo do público no

Banco do Brasil/depósitos totais nos bancos comerciais),

bem como uma eventual queda em "y" (papel-moeda em poder

do público/depósitos totais nos bancos comerciais).

Faremos a hipótese, que nos parece rea-

listica, de queda em "6" (encaixe total dos bancos comer

ciais/total dos depósitos nos bancos comerciais), pois, ã

medida em que aumentam os depósitos a prazo, as necessida

des de encaixe diminuem, visto ser a reserva técnica para

os depósitos a prazo menor que para os depósitos à vista.

A repercussão seria a seguinte:

- aumento dos depósitos totais do público nos bancos co
merciais (h);
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- queda nos depósitos ã vista e a ourto prazo do publi
co nos bancos comerciais (h\), dado que parte do aumen
to^ nos depósitos a prazo tem origem na conversão de d~e~
positos a vista em a longo prazo,

- queda no encaixe dos bancos comerciais (f), pois as ne

cessidades de encaixe dos depósitos a prazo são meno
res que as dos depósitos à vista;

- queda no papel-moeda em poder do público (d) se parte

dos acréscimos de depósito são derivados do menor en
caixe em papel-moeda do público;

- diminuição nos encaixes voluntários dos bancos comer
ciais (f\+fi);

- queda no encaixe em moeda corrente dos bancos comer
ciais (f\);

- queda nos depósitos do público no Banco do Brasil (e)
se parte dos acréscimos de deposito dos bancos são de
rivados de retiradas de depósitos do Banco do Brasil;

- o yolume de meios-de-pagamento (M) diminui, pois neles

não se incluem,por definição,os depósitos a prazo;

- queda nos depósitos voluntários dos bancos comerciais
nas Autoridades Monetárias (fz);

- queda nos depósitos compulsórios dos bancos comerciais
nas Autoridades Monetárias (f$);

- aumento dos empréstimos dos bancos comerciais ao setor
privado (g), pois o multiplicador de empréstimos agora
é maior.

Variação significativa é a que se refe

re a diminuição nos depósitos bancários a prazo, quando o

publico resolve deslocá-los para outras aplicações a prazo

(letras imobiliárias, letras de câmbio, etc).

Ocorre de início, quando da transferên

cia de papel-moeda dos depositos bancários para o público,

repercussões inversas ao último caso analisado (inclusiv e

aumento nos meios-de-pagamento).

Na segunda fase, quando da aplicação pe_

Io público em papeis de longo prazo, os meios-de-pagamento

permaneceriam constantes (no nível reduzido previsto aci

ma), já que os depósitos em entidades não bancárias não a-

fetam o volume dos meios-de-pagamento, mas apenas a veloci
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dade de circulação da moeda.

Comportamento do Publico

O público pode alterar a sua preferên

cia pela liquidez, modificando o seu encaixe (considerado

como "papel-moeda em poder do público").

Assim, se o público diminui o seu encai_

xe em papel-moeda, teríamos a diminuição em "y" (papel-moe

da em poder do público/depó sitos totais do público nos ban

cos comerciais). Nessas condições, o modelo indica que po

dera ocorrer, "outras variáveis permanecendo constantes",o

seguinte:

- aumento nos depósitos totais do público nos bancos co
merciais (h) ;

- aumento do encaixe dos bancos comerciais (f);

- aumento dos depo sitos a vista e a curto prazo do pú

blico nos bancos comerciais (hi);

- queda no papel-moeda em poder do público (d);

- aumento nos encaixes voluntários dos bancos comerciais

- aumento no encaixe em moeda corrente nos bancos comer

ciais (f\);

- aumento nos depósitos do público no Banco do Brasil(e);

- os meios-de-pagamento (M) permanecem, numa primeira e-

tapa, constantes, ocorrendo apenas um deslocamento do

papel-moeda em poder do público para os bancos. A par
tir do momento em que os bancos se utilizam desses no

vos recursos para efetuar empréstimo s, os meios-de-pa
gamento tendem a aumentar, pela atuação do multiplica

dor bancário -3

- aumento nos depósitos voluntários dos bancos comer
ciais nas Autoridades Monetárias (fz);

- aumento dos depósitos compulsórios dos bancos comer
ciais nas Autoridades Monetárias (f?);
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aumento nos empréstimos dos bancos comerciais ao setor
privado (g).

O Setor Externo no Orçamento Monetário

O Orçamento Monetário abrange as rela

ções com o setor externo^ através da rubrica de "Haveres

em moeda estrangeira (reservas estrangeiras líquidas)".

Referida conta reflete o resultado do

balanço de pagamentos (transações correntes + conta de ca

pitais 3 inclusive capital compensatório).

O saldo no balanço de pagamentos em mo

eda nacional deve ser absorvido pelas Autoridades Monetá

rias 3 pois decorre de variação do saldo líquido de reser

vas estrangeiras — "haveres" menos "obrigações".
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BALANÇO DE PAGAMENTOS

Discriminação

Exportações

Importações

Balanço Comercial

Serviços (líquido)

1. Total das Contas Correntes

2. Saída de Capitais

- Amortizações

- Empréstimos em dinheiro e swaps (liquido)

- Atrasados comerciais

- Compromissos de petróleo

- Repagamentos ao F.M.I.

- Repagamentos de operações da Instrução 289

3. Financiamento bruto requerido (1+2)

4. Ingresso de capitais

Investimento privado direto

PL 480

A.I.D.

Tesouro americano

Fundo Monetário Internacional

Bancos Comerciais (empréstimos)

Reescalonamento

Empréstimos de proQetos específicos

Créditos de. fornecedores

Empréstimos da Instrução 289

Outros

5. Saldo absorvido pelas Autoridades Monetárias = varia

çao do saldo liquido das reservas estrangeiras li~-
quidas das Autoridades Monetárias (4 - 3)

O saldo do balanço de pagamentos3 em mq_

eda estrangeira^ figura na composição do mapa de Operações
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de Cambio das Autoridades Monetárias sob a denominação de

"Variação na Caixa por variação no saldo das dividas para

com residentes no exterior". São incluídos no mesmo mapa3

também3 os juros das dívidas com o exterior.

OBRIGAÇÕES DE CÂMBIO DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS

Discriminação

- Caixa em moeda estrangeira

II - Variação na caixa por variação no saldo das di
vidas para com residentes no exterior (*)

III - Reservas estrangeiras líquidas (I - II)

- Juros de dividas das Autoridades Monetárias

V - Impacto global das operações de câmbio com resi

dentes no exterior (III - IV)

VI - Equivalência em NCr$

a) - Reservas Estrangeiras Líquidas

b) - Outras Contas Cambiais (juros de dívidas das

Autoridades Monetárias)

VII - Prejuízo de câmbio

VIII - Juros e Comissões entre Autoridades Monetãriaspor
Operações de Câmbio

IX - Pagamento de divida de terceiros no exterior

Total das Operações Cambiais das Autoridades Monetárias

A - Reservas Estrangeiras Líquidas

B - Outras Contas Cambiais

(*) - Exclusive saques de empréstimos - programas da AID,

Por seu turnoj o contravalor em moeda na_

cional do total das operações cambiais é distribuído ade

quadamente entre "variação nas reservas estrangeiras" e

"contas cambiais". A variação nas reservas estrangeiras 3

em cruzeiros3 vale repetir3 corresponde ao saldo do balan-

ço-de-pagamentos.

Cabe uma observação no tocante ã movi

mentação de recursos provenientes do setor externo. Assim3

superávit no balanço corresponde a absorção de recursos
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das Autoridades Monetárias, da mesma forma que déficit im

plica no fornecimento de recursos.

O saldo da conta "Reservas Estrangeiras

Líquidas" — em moeda nacional — e incorporado ao balan

cete consolidado das Autoridades Monetárias — como cons

tituinte de seus "haveres", que corresponde ã variável "A"

no modelo em análise.

Como integrante do global dos ativos das

Autodidades3 necessita o balanço-de-pagamento ser objeto

de projeções3 cujo resultado liquido — déficit ou supe

rávit — é considerado meta de política econômica.

A programação de um superávit no balan

ço-de-pagamento s implica em redução das aplicações das Au

toridades Monetárias 3 já que o superávit em moeda estran

geira resulta em financiamento em moeda nacional, com ab

sorção de recursos das Autoridades Monetárias.

Sob outro aspecto, temos que um superá

vit no balanço-de-pagamentos corresponde a melhoria dos

"haveres"3 em relação às "obrigações" (em moeda estrangei

ra) . Como estas são maiores que os primeiros 3 tem-se a di

minuição do resultado líquido3 negativo.
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EAVERES LÍQUIDOS DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS

Moedas Conversíveis

Especificação

Haveres (A)

1.1 - Pronto

Ouro livre

Conta disponível

Letras do Tesouro Americano

Cambio Manual

Outros

1.2 - Curto Prazo (120 dias)

Cobranças

Depósitos de Aviso Prévio e Prazo Fixo

Contratos de Compra de Cambio

Cota de Contribuição a Recolher

Outros

l.S - Médio e lonqo prazo

Financiamento de Exportação

Convênios bilaterais extintos

Ouro Garantindo Empréstimos

Outros

Obrigações (B)

2.1 - Pronto

Conta disponível

Ordens retidas

Outros

2.2 - Curto Prazo (120 dias)

Conta Créditos

Antecipação de receita de Exportação

Linhas de Credito Utilizadas

Câmbio Vendido a liquidar (*)

Outros

2.S - Médio e Longo Prazo

Empréstimos compensatórios

Companhias Petrolíferas - Promissórias a Resgatar

Conta gráfica de terceiros - Instrução 2 04

"Swaps"

Convênios Bilaterais Extintos

Outros

3. Haveres líquidos (A - B)

(*) - Não incluídos os contratos referentes a Petróleo.
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Ocorre, entãos um aumento de haveres (a

tivo) em moeda estrangeira, levando as Autoridades Monetá

rias a reduzirem os seus recursos, em cruzeiros3 em montan

te equivalente ao referido acréscimo dos recursos estran

geiros.

Na medida em que seja previsto o supe

rávit em moeda estrangeira e ignorada a necessidade de pia

nejar-se, concomitantemente, a sua transformação em bens e

serviços importáveis, verdadeiro sentido econômico do in

gresso de recursos do exterior, teríamos pressões inflado

nãrias na economia.

Ademais, a programação de superávit no

balanço-de-pagamentos significa, pelo modelo sob exame, a

diminuição nas aplicações das Autoridades Monetárias a ní

vel capaz de atender a uma evolução nos meios-de-pagamento

previamente considerada satisfatória.

Por seu turno, quando se programa dé

ficit no Balanço de Pagamentos, ve-se o setor externo a-

tuar como fornecedor de recursos às Autoridades Monetárias

com efeito deflacionário — permitindo expansão das a-

plicações das Autoridades Monetárias, fato que, por si só,

não encerra efeitos multiplicadores sobre os meios-de—pa

gamento, por não exigir emissão adicional de papel-moeda.

Afigura-se oportuno registrar, a propó

sito, que com o reconhecimento da inclusão das reservas

estrangeiras no modelo de Orçamento Monetário como fator

causativo de perturbações no programa de aplicações das Au

toridades Monetárias, economista brasileiro (*) especia-

Perexra L%ra, Paulo H. - "O Orçamento Monetário no

Brasil — Sua Metodologia" (Econômica Brasileira -
- julho/'dezembro-1961) .
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lizado na matéria sugere processo de determinação das ru

bricas não monetárias dos balancetes consolidados em dois

estagio s3 quando de início não se considerariam os dados

resultantes da política de relações com o exterior e da

política fiscal (déficit do Tesouro). Conhecida a expan

são crediticia apontada pelo modelo, seriam então introdu

zidos os dados dos dois setores citados.

-x-x-x-



OFERTA MONETÁRIA

Para possibilitar analise conducente a

observações mais precisas, foi necessário contornar a di

ficuldade com os dados históricos a respeito, por meio de

pesquisa que possibilitou a utilização do critério adotado

presentemente pelo Banco Central para os levantamentos de

meios-de-pagamento, homogeneizando-se a serie existente,

a partir de. 1960.

MEIOS-DE-PAGAMENTO

Saldos em Fim de Período

NCr$ Milhões

Anos

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Março

516, 7

742,8

1.073,2

1.696,9

3.038, 6

5. 560, 0

8.790, 5

10.990,8

Junho

547, 2

774,5

1.183,6

1.989,1

3.59 6,9

6.605,3

9. 429,7

12.738,2

Setembro Dezembro

599,7

851,3

1.365,1

2.138, 7

4.180, 0

7. 668, 0

9.674, 5

12.786, 4

689,1

1.037,6

1. 690,8

2. 776, 4

5.164,4

9.041,0

10. 470,1

14.931,1

1968 16.537,8 17.973,0 19.235,6 21.351,7

Observa-se inicialmente que os meios-de_

-pagamento — reflexo do ritmo inflacionãrio — cresce

ram cerca de 20 vezes no período.

Identifica-se como o período mais sig

nificativo o do qüinqüênio 1964/68, que se caracteriza pe

las mais elevadas taxas de incremento, evidenciadas pela

- continua -



alteração na tendência da curva representativa da sèri

histórica.

MEIOS-DE-PAGAMENTO

n. NCr$ Bilhões

iiiiiiii

!

1950 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Tratamento Analítico

Para quantificar as forças influentes no

processo de oferta monetária, advindas do crescimento das

aplicações das Autoridades Monetárias 3 bem como a exerci

da por alterações no comportamento do público e dos bancos

comerciais, adotou-se procedimento metemático (*) que pro_

curou aproximar do global os efeitos exercidos isoladamen

te pelas variáveis (coeteris paribus) .
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Para tanto3 considerou-se a relação re

ferente a meios-de-pagamento do modelo brasileiro de Orça

mento Monetário.

M s -Y * e° * a

Sendo:

U = Meios-de-Pagamento

A = Haveres das Autoridades Monetárias

_ Papel-Moeda em Poder do Público

Depósitos Totais nos Bancos Comerciais

a _ Moeda Escriturai dos Bancos Comerciais

Depósitos Totais nos Bancos Comerciais

Moeda Escriturai do Banco do Brasil

Moeaa Escriturai dos Bancos Comerciai

Encaixe dos Bancos Comerciais

Depósitos Totais nos Bancos Comerciais

Moeda Escriturai no Banco do Brasil

Depósitos Totais nos Bancos Comerciais

Aplicando-se logaritmos:

log M = log A + log (y + 8a + a) - log (5 + Ba + y)

A derivada total em relação ao tempo (t) será:

d log M _ 3 log M m dA_ + 3 log M dy 3 loa M da.

3 log M cf3 , 3 loa M

dt a &
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Y + Ba

3 + 1

■ Ba ■

6 + Ba

ô + Ba +

Y + 3a -f a

Com o -intuito de aplicar esta formula a um intervalo de tem

po discreto3 adotou-se a seguinte convenção:

M - M
t+1



Comportamento das Variáveis

A adoção dessa convenção introduz al

guns elementos de aproximação3 pois as variáveis o.3 $3 y3

6 são consideradas na derivação de per si3 mantidas as de

mais constantes.

Para obtenção dos elementos componentes,

procedeu-se ao levantamento das séries monetárias mais im

portantes j compatibilizando-se com o montante de meios-de-

-pagamento.

MEIOS-DE-PA GAMEI1T0

Saldos em Fim de Período

NCr$ Milhões

Papel—Moeda Moeda Escritu Moeda Escri_ Total de

em Poder rai nos Ban- tural. ,naf A^ Meios-de-a nos ta?i ., , ilezosae
toridaaes

do Publico cos Comerciais líonet árias -Paqamento

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

16934

25538

3963 7

68338

1.1S538

1. 72939

2. 34332

2.9433 7

4.0803 2

43832

610 3 8

1. 0373 7

1. 70339

3. 06936

5. 7993 7

6.191,9

9.62230

13.48338

8135

17130

25634

3883 7

93930

1.511,4

1.9353 O

2. 36534

3. 787, 7

689,1

1. 037,6

1.690,8

2. 776,4

5.164,4

9. 04130

10.4703l

14.93131

21. 3513 7
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OFERTA MONETÁRIA

Comportamento de Variáveis, com

Base nos Valores em Fim de Ano

Anos Y (D 3 (2) 6 (3) a (4)

1960.

1961.

1962.

1963.

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

A (5)

0,34885 0,18599 0,25247 0,90239 373,5

0,38414 0,27996 0,26520 0,91725 603,4

0,36261 0,24708 0,29826 0,94854 979,4

0,38131 0,22812 0,33620 0,95015 1.675,4

0,35918 0,30590 0,33320 0,95391 3.167,0

0,28634 0,26060 0,33828 0,95999 5.285,0

0,33940 0,31251 0,32025 0,89686 6.489,2

0,27217 0,24583 0,26438 0,88965 8.168,5

0,28330 0,28091 0,26878 0,93623 11.739,0

(1) - Papel-moeda em poder do público sobre depósitos to
tais nos bancos comerciais.

(2) - Moeda escriturai no Banco do Brasil sobre moeda es
criturai nos bancos comerciais.

(3) - Encaixe dos bancos comerciais sobre depósitos totais
nos bancos comerciais.

(4) - Moeda escriturai nos bancos comerciais sobre depósi
tos totais nos bancos comerciais.

(5) - Recursos básicos de emissão das Autoridades Monetá
rias, em HCr$ Milhões.

Para mostrar as alteração ocorridas nos

meios-de-pagamento, bem como as influencias isoladas exer

cidas pelas diversas variáveis, tomou-se em termos percen

tuais a relação (I).
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OFERTA MONETÁRIA

Meios-de-Paqamento e Comvonentes

Variações Percentuais

Especijtcaçao Contribuição Percentual

ALTERAÇÃO .

MEIOS-DE-PACAUENTO x 100

Composição (Contribuições a al_

teraçao em "li" devidas a va~

riaçao era):

"A" - (aplicações das Autori_

dades Monetárias) .... x 100

(papel-moeda em poder

do público sobre depó
sitos totais nos ban

cos comerciais)

~ V
- (moeda escriturai nos

bancos comerciais sÔ-
bre depósitos totais nos

bancos comerciais)....

(moeda escriturai no

Banco do Brasil sobre

moeda escriturai nos

bancos comerciais)....

(encaixe dos bancos cq_

merciais sobre depósi

tos totais nos bancos

comerciais)
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Influências das Variáveis na Oferta Monetária

Apresentam-se a seguir, segundo essa me

todologia, as alterações percentuais de meios-de-pagamento

no período identificado como mais significativo(1964/1968)

e a contribuição isolada atribuídas a cada elemento compo

nente segundo o modelo adotado.

OFERTA MONETÁRIA

Meios-de-Pagamento e Componentes

% Variação - Dezembro sobre Dezembro do Ano Anterior

Especificação 1964 1965

ALTERAÇÃO EM "M"

MEIOS-DL -PAGAMENTO 86,01 75,06 15,81 42,61 43,00

Composição (Contribui-

oes a alteração e~m

ao em):

"A" (aplicações das

Autoridades Mone

tárias) 89,03 66,88 22,79 25,88 43,71

"y" (papel-moeda em
poder do público

sobre depósitos to
tais nos bancos

comerciais) 0,94 2,86 2,52 2,72 - 0,67

"et" (moeda escriturai
nos bancos comer

ciais sobre depó

sitos totais nos

bancos comerciais) 0,21 0,31 - 3,44 - 0,38 2,69

"3" (moeda escriturai
no Banco do Bra

sil sobre moeda

escriturai nos ban

cos comerciais) .7 - 3,14 1,70 - 2,37 2,42 - 1,87

"6" (encaixe dos ban

cos comerciais sô

bre depósitos to~

tais dos bancos

comerciais) 0,32 - 0,52 2,06 5,94 - 0,58
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Na quantificação do comportamento duran

te o período, deve-se observar que o erro resultante da

composição dos efeitos ê devido ã interação que pode ter

havido entre as variáveis3 mas que não influiu nas estima

tivas isoladas das participações com respeito a meios-de —

-pagamento.

Pela análise do multiplicador de meios-

-de-pagamento,

M = Y

observa-se a preponderante influência das operações das Au

toridades Monetárias (A_, medido em valores correntes)3 que

incluem basicamente: financiamento do "déficit" do Tesou

ro; empréstimos ao setor privado pelo Banco do Brasil; re

descontosj operações de café; contas cambiais; e reser

vas estrangeiras líquidas.

A atuação das relações de comportamento

y, Oj B e ô foi complementar e, embora relativamente com

pouca participação, é importante a repercussão que delas

deriva.

Em 1964 os meios-de-pagamento (M) cres

ceram 86%, sendo a contribuição isolada (coe teris paribus)

das diversas forças influentes3a seguinte:

- as Autoridades Monetárias expandiram suas operações a-
tivas (haveres) — "A" — de NCr$ 1.67 5,4 milhões em

19_63 para NCr$ 3.167,0 milhões em 1964. Pela sua atua

ção3 "11" aumentaria 89%. Tal fato implica na existên
cia de fatores corretivos na variação de meios-de-paga
mento3-

- o público diminuiu seu encaixe, passando a depositar re
lativamente mais nos bancos comerciais — evidencia —

do pela queda em "y" (papel-moeda em poder do publico/

/depósitos totais nos bancos comerciais)3 que passou

de 0^,38 para 0,36. Tal procedimento faria a oferta mo
netãria aumentar 039%;
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- em relação a captação de recursos pelo Banco do Brasil
ou pelos bancos comerciais, houve melhoria na situação
do primeiro, o que determinou elevação em "3" (moeda
escriturai no Banco do Brasil/moeda escriturai nos ban
cos comerciais) de 0,23 para 0,31. Essa atitude de~
terminaria, isoladamente, diminuição nos meios-âe-paga
mento em 3,1%, decorrente da limitação das operações ~a~

tivas do Banco do Brasil pelo Orçamento Monetário —

um dos elementos componentes de "A" — o que não ocor
re com os bancos comerciais, que têm apenas tetos in

dicativos, sujeitos a controle através de depósitos com
pulsõrios e do redesconto;

- a atuaçãojãos bancos comerciais ê examinada através de
sua relaçãoJLe encaixe "&" (encaixe/depósitos totais)e
da composição de seus depósitos "a" (moeda escriturai/
/depósitos tostais). Nesse ano houve ligeira diminui
ção na relação de encaixe — passando de 0,336 para
0,333 — o jque determinou maior volume de moeda escri

tural (empréstimos criam depósitos), o que elevaria
meios-de-pagamento em Q,J>%. de outro lado, o aumento
da participação dos depósitos ã vista no total de de

pósitos — de 0,950 para 0,954 — provocaria eleva—
ção de 0,2%.

Em 1967 os meios-de-pagamento (M) cres

ceram 43%, sendo a contribuição isolada (coeteris paribus)

dos diversos componentes,como segue:

- a atuação das Autoridades Monetárias foi bastante con
tida, passando de NCr$ 6.489,2 milhões para NCr$

8.168,5 milhões. Pela sua atuação "M" aumentaria 26%.
Dessa forma, outros fatores repercutiram significativa
mente nos meios-de-pagamento;

- o publico^ passou a preferir moeda escriturai, aumentan
do relativamente os depósitos nos bancos comerciais —
a relação "y" (papel-moeda em poder do publico/depósi
tos totais nos bancos comerciais) passou de O, 34 para

0327. Tal fato determinaria incremento de 2,7% nos

meios-de-pagamento;

- com relação à preferência da coletividade em depositar
seus haveres no Banco do Brasil ou nos bancos comer

ciais, sua predileção foi pelo sistema bancário privado
determinando diminuição em de O, 31 para O, 25 —

o que contribuiria com 2,4% no incremento de meios-de-
-pagamento;

a atuação dos bancos comerciais, isoladamente, influiu
sob duas formas: ao diminuir a relação "6" (encaixe/

/depósitos ^totais) de 0,32 para 0,26 provocaria um au
mento de cerca de 6% nos meios-de-pagamento, enquanto
a diminuição da relação "a" (moeda escriturai/depósitos
totais) de 0,897 para 0,890 determinaria diminuição
de 0,4%.
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Em 1968 os meios-de-pagamento cresceram

43%, com a seguinte participação:

- as Autoridades Monetárias (A) se expandiram de NCr$

8.168,5 milhões para NCr$ 11.739,0 milhõess o que de

terminaria evolução de 4Z37% nos meios-de-pagamento,se

fosse a única força atuante;

- o publico modificou seus hábitos, diminuindo relativa

mente os depósitos nos bancos comerciais — a relação
"y" (papel-moeda em poder do publico/depósitos totais

nos bancos comerciais) passou de 0,27 para 0s28 — o

que determinaria diminuição de 03 7% na oferta monetá
ria;

- com relação aos depósitos nos bancos, cresceram mais

nesse ano os do Banco do Brasil, o que determinou ele

vação em "3" (moeda escriturai no Banco do Brasil/moe
da escriturai nos bancos comerciais) de 03246 para

0,281 — o que provocaria diminuição de 139% nos

meios-de-pagamento;

- os parâmetros dos bancos comerciais assim se comporta
ram: a relação de encaixe "6" (encaixe/depósitos to
tais) aumentou de 03264 para 032693 o que determinaria

diminuição nos meios-de-pagamento em 0,6%. De outro
lado, o aumento da participação dos depósitos ã vista

— a relação "o." (moeda escriturai/depósitos totais )

passou de 0,890 para 0,9 36 — provocaria elevação em

2,7%.

Confronto com o Modelo Teórico

Ê interessante considerar a atuação (coe_

teris paribus) das diversas variáveis na oferta monetária

vÍ8-à-vis as repercussões teóricas apresentadas pelo mode

lo do Orçamento Monetário.

Efetivamente a análise matemática do mq_

delo teórico mostrou coerência quando confrontada com o

comportamento da economia brasileira no período 1964/1968.

Segundo as considerações teóricas do mo_

delo, uma campanha de aumento de depósitos do publico no

Banco do Brasil causaria eventual elevação no parâmetro

"$" (moeda escriturai no Banco do Brasil/moeda escriturai

nos bancos comerciais), o que provocaria diminuição dos

meios-de-pagamento "M" numa primeira fase, com o desloca

mento dos recursos da "Caixa" dos bancos comerciais para a

"Caixa" do Banco do Brasil — a qual não consta do modelo.
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Ã medida que o Banco do Brasil concedes

se empréstimos3 o modelo indicava recuperação parcial ou

total no nível dos meios-de-pagamento3 dependendo do mul

tiplicador.

Em 1964 a relação "B" aumentou3 de 0323

para 0331j em 1968, de 032S para 03283 caracterizando um

deslocamento nos depósitos para o Banco do Brasil. Êste3na

concessão de empréstimos3 é limitado pelo Orçamento Monetá

rio e3 destinando parte elevada de seus financiamentos ao

setor rural3 determinaria uma diminuição nos meios-de-paga

mento em 331% e 139%3 nos anos em causa — evidenciando um

multiplicador menor para suas aplicações.

No ano de 1967 a relação "B" passou de

0331 para 0325, evidenciando a preferencia da coletividade

pelos bancos comerciais. Como3 em oposição3 o multiplica

dor do sistema bancário privado é maior3 a repercussão em

meios-de-pagamento provocou incremento de 23 4%.

Por sua vez3 segundo ainda o modelo ma

temático 3 o parâmetro "y" (papel-moeda em poder do públi

co/depósitos totais nos bancos comerciais) pode sofrer al

terações induzidas por variações em "$"3 que modificariam

o denominador da fração — depósitos — ou3 de outra for

ma3 seria possível ocorrer uma oscilação autônoma3 provoca

da por urna disposição do publico em dar uma nova composi

ção aos seus ativos monetários.

No primeiro caso3 as variações de "y" e

"B" tendem a se comportar no mesmo sentido — admitindo-

-se3 pois3 deslocamento dos depósitos dos bancos comer

ciais para o Banco do Brasil — com menos recursos para os

bancos comerciais.

Efetivamente3 em 1967 a relação "y" pas
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sou de O334 para 03273 mostrando aumento dos depósitos na

rede privada. Sua contribuição foi — da mesma forma que

"3" — no sentido de aumentar meios-de-pagamento3 em cer

ca de 23 7%.

Passou a relação3 em 19683 de 0327 para

03283 caracterizando pequeno aumento de encaixe do públi

co. Tal atitude causaria, isoladamente, diminuição nos

meios-de-pagamento3 em 0367%3 atuando no mesmo sentido da

variação de "8".

Uma situação característica de modifica

çao autônoma nos hábitos do público é demonstrada pela po

sição de 1964 do parâmetro "y" — passou de 03Z8 para

03363 enquanto "8" aumentava de 032Z para 0331.

A partir do momento em que os bancos se

utilizam desses novos recursos para efetuar empréstimos3os

meios-de-pagamento deveriam aumentar de 0394%3 pela atua—

ção do multiplicador.

O modelo teórico indica também que mu

danças na atuação dos bancos comerciais3 por seu turno3 in

fluindo nos valores paramétricos3 ocasionam variações nos

meios-de-pagamento.

Com efeito3 os bancos comerciais podem

trabalhar com menores encaixes — comportamento evidenci

ado pelo parâmetro "&" (encaixes/depósitos totais).

Tal ocorrência foi evidenciada em 1964

e 19673 quando a relação "6" passou de 03336 para 03333 e

de 03320 para 0,2643 respectivamente.

Esse fato ocasionaria3 isoladamente3 re

percussão de cerca de O33% e 6% de incremento nos meios-de
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-pagamento, significativamente elevado em 1967, pelo gran

de decréscimo na relação de encaixe bancário.

Ja em 1968, os bancos comerciais passa

ram a operar com encaixes ligeiramente mais elevados que

os de 1967 — "<5" passou de 0,264 para 0,269 — o que re_

percutiu numa queda de meios-de-pagamento da ordem de 0,6%.

Outra forma de atuação dos bancos comer

ciais — sugerida no modelo — seria no sentido de alte

rar a sua composição de depósitos ("a" - moeda escriturai/

/depósitos totais), ou procurando aumentar os depósitos a

prazo, ou então através de campanhas visando à captação de

depósitos à vista.

lios anos em analise, a melhoria dos de

pósitos a prazo foi evidenciada em 1967 — a relação "a"

diminuiu de 0,897 para 0,890, provocando retração nos meios

-de-pagamento em 0,4%; pois, por definição, neles não se

incluem os depósitos a prazo.

Em 1964 e 1968 ocorreu declínio relati

vo nos depósitos a prazo — aumentou a relação "et"_, de

0,950 para 0,954, e de 0,890 para 0,936, respectivamente.

Esse fato ocasionaria aumento nos meios

-de-pagamento de 0,2% e 2,7%.



CONCLUSÕES

O modelo de Orçamento Monetário, com

posto de onze equações, sofre significativa influência dos

parâmetros — em número de sete — que espelham o compor

tamento das Autoridades Monetárias, dos bancos comerciais

e do publico.

Como todas as variáveis endógenas são

obtidas em função desses valores paramétricos3 qualquer ai

teração de atitude gera desvios em relação ao programado

anteriormente.

Destarte, torna-se vulnerável a formula

çao de política e complexo o acompanhamento, agravados ain

da pela dificuldade de se obterem rapidamente estatísticas

referentes a variações em prazo muito curto.

Com referência ainda aos parâmetros,tem

sido norma adotar para projeções os mesmos valores observa

dos no último ano. Assim, por exemplo, a estimativa da

preferencia do público prevista para dezembro de 1969 ape

nas repetiu o dado ocorrido em dezembro de 1968.

Trata-se d? uma hipótese de trabalho sim

plista, que merece sérias restrições, por não levar em con

sideração nem o comportamento histórico nem eventuais modi

ficações de política havidas ou a serem implantadas.

Ressalta como problema dos mais sérios

a necessidade de se aprofundar o grau de detalhe das apli

cações das Autoridades Monetárias "A". Apenas projetando-

se os grandes agregados não se pode ter idéia exata das

necessidades efetivas, de tal forma que sejam consistentes

com um planejamento econômico a nível setorial.
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Releva aduzir, por oportuno, que a in

tegração das políticas monetária e econômica ainda não foi

obtida de modo satisfatório.

Em que pese se tratar a variável meios-

-de-pagamerito "M" como meta de política, até o momento não

foi encontrada uma forma de integrar a oferta monetária e-

videnciada pelo modelo com a desejável pelos programas de

desenvolvimento.

Destaque especial merece a consideração

do setor externo no cálculo das aplicações das Autoridades

Monetárias.

Deve-se ressaltar que as relações inter

nacionais são de programação difícil, observando-se que

suas alterações pressionam os demais itens, perturbando a

liquidez do sistema.

Vale acentuar que o modelo se tornaria

mais realista se composto inicialmente sem considerar as

transações com o exterior. Quantificadas as variáveis, in

troduzir-se-ia o dado referente a esse setor.

No tocante ã quantificação da oferta mo

netaria, constatou-se que alterações no critério de levan

tamento dos dados não eram retroagidas, es tabelecendo-se sé

ries não homogêneas.

Não foi possível identificar as causas

desse procedimento, tendo sido necessário contornar a difi

culdade através de pesquisa direta, construindo-se nova sé

rie de meios-de-pagamento, para evitar o risco de inferên-

cias errôneas.

Destaque especial merece o crescimento

da utilização da moeda escriturai em relação ao papel-moe-

da. Efetivamente, no período analisado, evidenciou-se pre
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ferência do público em atender as suas transações através

de cheque, o que se constitui num fato auspicioso.

Em que pese as considerações acima, o

modelo teórico mostrou coerência quando se quantificaram as

suas diversas relações. Realmente, pode-se observar que

as considerações efetuadas partindo-se do modelo analítico

encontraram plena comprovação na realidade.

Convém notar que a preponderância das

aplicações das Autoridades Monetárias "A" — medidas em

valores correntes — se explica pela própria natureza do

modelo adotado.

Nada obstante, foi possível concluir a

respeito da eficácia dos instrumentos monetários disponí

veis, e ainda atentar para a importância que assumiram os

depósitos no Banco do Brasil. Com efeito, â medida que au

mentam suas disponibilidades, os seus empréstimos passam a

assumir aspectos de regulador da liquidez do sistema.
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