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O instituto CFA é a associação principal para profissionais de investimento em todo o 

mundo, com mais de 117,000 membros em 134 países. A partir de 1963, a organização 

desenvolveu e administrou o célebre Programa Chartered Financial Analyst (Analista 

Financeiro Certificado). Com uma rica história de liderar a profissão de investidor, o 

Instituto CFA estabeleceu os padrões mais elevados em ética, educação e excelência 

profissional na comunidade de investimento global, sendo a maior autoridade no que 

toca à prática e à conduta na profissão de investimento. 

 Cada livro na Série de Investimento do Instituto CFA é dirigido a praticantes da 

indústria, assim como a estudantes de finança pós-graduados e abrange os tópicos mais 

importantes da indústria. Os autores destes livros de vanguarda são eles próprios 

profissionais e académicos da indústria e contribuem para a série com o seu vasto 

conhecimento e experiência. 
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Capítulo 1 

 

Análise de Procura e Oferta: Introdução 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Distinguir diferentes tipos de mercados. 

 Explicar os princípios da procura e da oferta. 

 Descrever causas de deslocamentos em curvas de procura e oferta e movimentos ao 

longo das mesmas. 

 Descrever o processo de agregação de curvas de procura e oferta, o conceito de 

equilíbrio e os mecanismos através dos quais os mercados alcançam o equilíbrio. 

 Distinguir entre equilíbrio estável e instável, e saber identificá-los. 

 Calcular e interpretar a procura individual e agregada e funções inversas de procura 

e oferta, e interpretar curvas de procura e oferta individuais e agregadas. 

 Calcular e interpretar o excesso da procura ou excesso da oferta associada a um 

preço que não corresponde ao equilíbrio de mercado. 

 Descrever tipos diferentes de leilões e calcular o(s) preço(s) vencedor(es) de um 

leilão. 

 Calcular e interpretar o excedente do consumidor, o excedente do produtor, e o 

excedente total. 

 Analisar os efeitos da regulação e intervenção do Estado na procura e na oferta. 

 Prever o efeito da introdução e remoção de uma interferência de mercado (e.g., um 

preço mínimo ou máximo) no preço e na quantidade. 

 Calcular e interpretar o preço, o rendimento, e elasticidades cruzadas da procura em 

relação aos preços, e descrever os fatores que afetam cada medida. 

 

Resumo Geral 
 

 O modelo básico de mercado é o modelo da procura e da oferta. A função de 

procura representa o comportamento dos compradores e pode ser representado (na sua 

forma de procura inversa) como uma curva de procura com declive negativo. A função 

de oferta representa o comportamento dos vendedores e pode ser representada (na sua 

forma de oferta inversa) como uma curva de oferta com declive positivo. A interação de 

compradores e vendedores num mercado tem como resultado o equilíbrio. O equilíbrio 

existe quando o preço mais elevado que os compradores estão dispostos a pagar é igual 

ao preço mais baixo que os vendedores estão dispostos a aceitar. 

 Os mercados de bens consistem nas interações dos consumidores como 

compradores e das empresas como vendedoras de bens e serviços produzidos por 

empresas e compradas por agregados domésticos privados. Os mercados de fatores são 

as interações de empresas como compradoras e de agregados domésticos privados como 

vendedores de terreno, mão-de-obra, capital e habilidade empresarial para tomar riscos. 

Os mercados de capital são usados pelas empresas para vender dívida ou capital próprio 

para angariar capital de longo prazo para financiar a produção de bens e serviços. 
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 As curvas de procura e oferta são desenhadas sob a assunção que tudo à excepção 

do preço do bem em si se mantém constante (uma assunção conhecida como ceteris 

paribus ou “mantendo tudo o resto constante”). Quando algo para além do preço muda, 

a curva da procura ou a curva da oferta vai-se deslocar relativamente à outra curva. A 

este deslocamento chama-se uma variação na procura ou oferta, termos distintos de 

quantidade procurada ou quantidade oferecida. Será geralmente obtido um novo 

equilíbrio a um preço diferente e a uma quantidade diferente do que antes. O 

mecanismo de mercado é a habilidade que os preços têm de se ajustarem para 

eliminarem o excesso de procura ou oferta resultante de um deslocamento numa das 

curvas. 

 Se, a um dado preço, a quantidade procurada excede a quantidade oferecida, há um 

excesso de procura e o preço irá subir. Se, a um dado preço, a quantidade oferecida 

excede a quantidade procurada, há um excesso de oferta e o preço irá cair. 

 Por vezes são usados leilões para encontrar preços de equilíbrio. Os leilões de valor 

comum vendem artigos que têm o mesmo valor para todos os licitadores, mas antes do 

final do leilão os licitadores só podem estimar esse valor. Os licitadores 

demasiadamente optimistas sobrestimam o verdadeiro valor e acabam por pagar um 

preço superior a esse valor. Este resultado é conhecido como a maldição do vencedor. 

Os leilões de valor privado vendem artigos que (geralmente) têm um valor subjetivo 

único para cada licitador. Os leilões de preço ascendente usam um leiloeiro para 

anunciar preços cada vez mais elevados até que o ultimo licitador, que ofereceu o preço 

mais elevado, paga o preço que ofereceu e compra o artigo. Leilões de preço 

descendente, ou Holandeses, começam com um preço muito elevado e depois vão 

reduzindo esse preço até que um licitador esteja disposto a comprar. Leilões de licitação 

selada a segundo preço são por vezes utilizados para induzir os licitadores a revelarem 

os seus verdadeiros preços de reserva em leilões de valor privado. Obrigações do 

tesouro e alguns outros instrumentos financeiros são vendidos através de uma forma de 

leilão Holandês (chamado leilão de preço único) no qual as licitações competitivas e 

não competitivas são ordenadas em preço decrescente (retorno crescente). Os licitadores 

vencedores pagam todos o mesmo preço, mas os licitadores marginais podem não 

conseguir ver toda a sua ordem satisfeita ao preço de equilíbrio do mercado. 

 Os mercados que operam livremente podem optimizar o bem-estar de uma 

sociedade, conforme medido pelo excedente de produtor e de consumidor. Excedente de 

consumidor é a diferença entre o valor total para os compradores e a despesa total 

necessária para comprar uma dada quantidade. O excedente do produtor é a diferença 

entre a receita total recebida pelos vendedores pela venda de uma dada quantidade e o 

custo total variável de produção dessa quantidade. Quando é alcançado o preço do 

equilíbrio, o excedente total é maximizado. 

 Por vezes, as políticas do Estado interferem com o funcionamento livre dos 

mercados. É o caso de preços máximos, preços mínimos, e impostos específicos. 

Sempre que a imposição de uma tal política alterar a quantidade de equilíbrio do 

mercado livre (a quantidade que maximiza o excedente total), há uma redistribuição de 

excedente entre compradores e vendedores; mas também há uma redução do excedente 

total, chamada perda absoluta de bem-estar. Outras influências podem ter como 

resultado um desequilíbrio entre a procura e a oferta. Custos de procura são 

impedimentos na habilidade de compradores interessados e vendedores interessados de 

se encontrarem numa transação. Os corretores podem acrescentar valor se reduzirem os 

custos de procura e ajudarem os compradores e os vendedores a encontrarem-se. Em 

geral, tudo o que melhore a informação acerca do interesse dos compradores e dos 

vendedores em fazer negócio irá reduzir os custos de procura e acrescentar valor. 
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 Os economistas usam uma medida quantitativa de sensibilidade chamada 

elasticidade. Em geral, a elasticidade é o rácio da variação percentual na variável 

dependente para a variação percentual na variável independente relevante. Específicas 

elasticidades importantes incluem a elasticidade da procura em relação ao preço do bem 

(elasticidade-preço), a elasticidade da procura em relação ao rendimento (elasticidade-

rendimento), e a elasticidade cruzada da procura de um bem em relação ao preço de 

outro (elasticidade-preço cruzada). 

 Consoante o sinal algébrico e a magnitude das várias elasticidades, os bens podem 

ser classificados em grupos. Se a elasticidade-preço dos bens for menor que 1 em valor 

absoluto, a procura será “inelástica”; chama-se “elástica” se a elasticidade-preço do bem 

for maior que 1 em valor absoluto. Bens com elasticidade-rendimento positiva são 

chamados bens normais, e os que têm elasticidade-rendimento negativa são chamados 

bens inferiores. Dois bens com elasticidade-preço cruzada negativa – uma queda no 

preço de um bem causa um aumento da procura para o outro bem – são chamados 

complementares. Bens com elasticidade-preço cruzada positiva – uma queda no preço 

de um bem causa uma diminuição da procura para o outro – são chamados substitutos. 

 A relação entre a elasticidade-preço do bem, as alterações de preços e alterações nas 

despesas totais é a seguinte: se a procura for elástica, uma redução do preço resulta num 

aumento na despesa total; se a procura for inelástica, uma redução no preço resulta 

numa diminuição da despesa total; se a elasticidade da procura for 1 em valor absoluto, 

uma variação de preço não altera a despesa total. 

 

Exercícios de Treino
1
 

 

1. Qual dos seguintes mercados é o que mais correctamente se caracteriza como 

mercado de bens? O mercado de: 

A. casacos. 

B. caixeiros de vendas. 

C. plantação de algodão. 

 

2. A observação “À medida que o preço de um bem cai, os compradores compram mais 

dele” é mais bem conhecida como: 

 A. excedente do consumidor. 

 B. a lei da procura. 

 C. o mecanismo de mercado. 

 

3. As curvas de procura e oferta bidimensionais são desenhadas a partir de qual das 

seguintes assunções? 

 A. O preço do bem mantém-se constante. 

 B. Todas as variáveis excepto a quantidade mantêm-se constantes. 

 C. Todas as variáveis excepto o preço do bem e a quantidade mantêm-se 

constantes. 

 

4. O declive de uma curva de oferta é, frequentemente: 

 A. zero. 

 B. positivo. 

 C. negativo. 

 

                                                 
1
 Estes exercícios de treino foram escritos por William Akmentis, CFA (Dallas, Texas, EUA). 
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5. Considere a seguinte equação:      

             Qs
x = – 4 + ½ Px – 2 W 

                

na qual Q
s
x é a quantidade do bem X oferecido, Px é o preço do bem X, e W é o salário 

pago aos trabalhadores. Se o salário for 11, a intercepção vertical num gráfico que 

representa a curva de oferta está mais próxima de: 

A. – 26. 

B. – 4. 

C. 52. 

 

6. O movimento ao longo da curva de procura para o bem X ocorre devido a uma 

variação: 

 A. no rendimento. 

 B. no preço do bem X. 

 C. no preço de um substituto para o bem X. 

 

A informação que se segue diz respeito às questões de 7 a 9. 

 

A função de oferta de um produtor é dada pela seguinte equação: 
    

           Q
s
s = – 55 + 26Ps + 1.3Pa 

      

na qual Q
s
s é a quantidade de aço oferecido pelo mercado, Ps é o preço unitário do aço, e 

Pa é o preço unitário do alumínio. 

 

7. Se o preço do alumínio subir, o que acontece á curva de oferta do produtor de aço? A 

curva de oferta: 

 A. Desloca-se para a esquerda. 

 B. Desloca-se para a direita. 

 C. Permanece igual. 

 

8. Se o preço unitário do alumínio for 10, o declive da curva de oferta está mais próximo 

de: 

 A. 0,04. 

 B. 1,30. 

 C. 26,00. 

 

9. Tome em consideração que o lado da oferta do mercado consiste em exatamente 

cinco vendedores idênticos. Se o preço unitário do alumínio for 20, qual equação é a 

que mais se aproxima da expressão para a função de oferta inversa do mercado? 

             

A. Ps = 9,6 + 0,04Q
s
s 

                                                            

B. Ps = 1,1 + 0,0008 Q
s
s 

    

C. Q
s
s = – 145 + 130Ps 

 

10. Qual das seguintes afirmações acerca do equilíbrio de mercado é a mais precisa? 

 A. A diferença entre quantidade procurada e quantidade oferecida é zero. 
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 B. A curva de procura tem declive negativo e a curva de oferta tem declive 

positivo. 

 C. Para cada dado par de curvas de procura e oferta de mercado, apenas pode 

existir um ponto de equilíbrio. 

 

11. Qual das seguintes afirmações caracteriza melhor o mecanismo de mercado para 

alcançar o equilíbrio? 

 A.O excesso de oferta faz os preços baixarem. 

 B. O excesso de procura faz os preços subirem. 

 C. As curvas de procura e da oferta deslocam-se para alcançarem o equilíbrio, 

 

12. Um leilão no qual o leiloeiro começa a um preço elevado e vai baixando o preço em 

incrementos até que haja um comprador interessado é mais bem designado por: 

 A. Leilão Holandês. 

 B. Leilão de Vickery. 

 C. Leilão de valor privado. 

 

13. Qual a afirmação que tem maior probabilidade de estar correta no que diz respeito a 

um único leilão de títulos do Tesouro dos Estados Unidos? 

 A. Apenas algumas licitações não competitivas serão satisfeitas. 

 B. Os licitadores com o retorno vencedor mais elevado poderão apenas obter 

uma porção das suas ordens. 

 C. Todos os licitadores com um retorno mais elevado que a licitação vencedora 

obterão todas as suas ordens. 

 

14. A maldição do vencedor nos leilões de valores comuns é mais bem descrita como 

sendo o licitador vencedor a pagar: 

 A. mais do que o valor do ativo. 

 B. um preço que não é igual à sua licitação. 

 C. mais do que tencionava pagar antes de fazer a licitação. 

 

15. Um fabricante de telemóveis introduziu um telefone de próxima geração que 

recebeu um alto nível de publicidade positiva. Apesar de operar várias linhas de 

montagem de produção rápida, o fabricante não consegue satisfazer a procura pelo 

telefone, mesmo nove meses após a sua introdução. Qual das seguintes afirmações é a 

explicação mais plausível para o desequilíbrio procura/oferta? 

 A. O preço do telefone é baixo relativamente ao preço de equilíbrio. 

 B. Os concorrentes introduziram telefones de próxima geração a um preço 

semelhante. 

 C. O rendimento dos consumidores cresceu mais depressa do que o fabricante 

antecipava. 

 

16. Um imposto unitário em artigos vendidos que é pago pelo vendedor, tem maior 

probabilidade de resultar no: 

 A. deslocamento vertical ascendente da curva de oferta. 

 B. deslocamento vertical ascendente da curva de procura. 

 C. deslocamento vertical descendente da curva de procura. 

 

17. Qual das seguintes frases descreve mais completamente e com maior precisão uma 

perda absoluta de bem-estar? 
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 A. Uma transferência de excedente de uma parte para outra 

 B. Uma redução no excedente, quer do comprador quer do vendedor 

 C. Uma redução do excedente total, resultante de interferência no mercado 

 

18. Se um imposto de consumo for pago pelo comprador em vez do vendedor, qual das 

seguintes afirmações tem maior probabilidade de estar correta? 

 A. O preço pago será mais elevado do que seria se tivesse sido o vendedor a 

pagar o imposto. 

 B. O preço recebido será mais baixo do que seria se tivesse sido o vendedor a 

pagar o imposto. 

 C. O preço recebido será o mesmo que seria se tivesse sido o vendedor a pagar o 

imposto. 

 

19. É mais provável que uma quota sobre um bem importado abaixo da quantidade de 

equilíbrio do mercado conduza a qual dos seguintes efeitos? 

 A. A curva de oferta desloca-se para cima. 

 B. A curva de procura desloca-se para cima. 

 C. Algum do excedente do comprador transfere-se para o vendedor. 

 

20. Considere uma função de procura de mercado que é dada pela equação: 

    

                Q
d
 = 50 – 0,75P 

 

na qual Q
d
 é a quantidade procurada e P é o preço. Se P for igual a 10, o valor do 

excedente do consumidor será mais próximo de: 

A. 67. 

B. 1,205. 

C. 1,667. 

 

21. Qual das seguintes opções descreve melhor o excedente do produtor? 

 A. Receita menos custos variáveis 

 B. Receita menos variável mais custos fixos 

 C. A área acima da curva de oferta e abaixo da curva de procura e à esquerda do 

ponto de equilíbrio 

 

22. Considere uma função de oferta do mercado que é dada pela equação 

 

   Qs = – 7 + 0,6P 

 

na qual Qs é a quantidade oferecida e P é o preço. Se P for igual a 15, o valor do 

excedente do produtor é mais próximo de: 

A. 3,3. 

B. 41,0. 

C. 67,5. 

 

A informação que se segue diz respeito às questões de 23 a 25. 
 

A função de procura do mercado para universidades privadas com cursos de quatro anos 

é dada pela equação: 
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            Q
d

pr = 84 – 3,1Ppr + 0,8I + 0.9Ppu 

                

na qual Q
d

pr é o número de candidatos a universidades privadas por ano em milhares, 

Ppr é o preço médio das propinas de universidades privadas (em milhares de USD), I é o 

rendimento mensal das famílias (em milhares de USD), e Ppu é o preço (em milhares de 

USD) médio das universidades publicas (com financiamento do Estado). Considere que 

Ppr é igual a 38, I é igual a 100, e Ppu é igual a 18. 

 

23. A elasticidade-preço para as universidades privadas é mais próxima de: 

 A. – 3,1. 

 B. – 1,9. 

 C. 0,6. 

 

24. A elasticidade-rendimento para as universidades privadas é mais próxima de: 

 A. 0,5. 

 B. 0,8. 

 C. 1,3. 

 

25. A elasticidade-preço cruzada para as universidades privadas em relação ao preço 

médio das universidades publicas está mais próximo de: 

 A. 0,3. 

 B. 3,1. 

 C. 3,9. 

 

26. Se a elasticidade-preço cruzada entre dois bens é negativa, os dois bens são 

classificados como: 

 A. normais. 

 B. substitutos. 

 C. complementares. 
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Capítulo 2 

 

Análise de procura e oferta: Procura do 

consumidor 
 

Resultados de Aprendizagem 
 

Após a conclusão deste capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Descrever a teoria da escolha do consumidor e a teoria da utilidade. 

 Descrever o uso de curvas de indiferença, conjuntos de oportunidade e restrições 

orçamentais na tomada de decisões. 

 Calcular e interpretar uma restrição orçamental. 

 Determinar o cabaz de bens de equilíbrio de um consumidor baseando-se na análise 

de utilidade. 

 Comparar efeitos de substituição e rendimento. 

 Distinguir entre bens normais e bens inferiores, e explicar o que são bens de Giffen 

e bens de Veblen neste contexto. 

 

Resumo Geral 

 
 A teoria da escolha do consumidor é o ramo da microeconomia que relaciona as 

curvas de procura do consumidor com as preferências do consumidor. A teoria da 

utilidade é um modelo quantitativo de preferências do consumidor e baseia-se num 

conjunto de axiomas (assunções que são tidas por verdadeiras). Se as preferências do 

consumidor forem completas, transitivas e insaciáveis, podem ser representadas por 

uma função ordinal de utilidade e retratadas como um conjunto de curvas de indiferença 

que são geralmente de declive negativo, são convexas para cima e não se cruzam para 

um dado consumidor. 

 A intensidade das preferências relativa de um consumidor pode ser inferida pela sua 

taxa marginal de substituição do bem Y pelo bem X (TMSyx), que é a taxa à qual o 

consumidor está disposto a sacrificar o bem Y para obter um pequeno incremento 

adicional do bem X. Se dois consumidores têm taxas marginais de substituição 

diferentes, podem ambos beneficiar da troca voluntária de um bem por outro. 

 As opções de consumo alcançáveis de um consumidor são determinadas pelo seu 

rendimento e pelos preços dos bens que tem de comprar para consumir. O conjunto de 

opções disponíveis é limitado pela restrição orçamental, uma relação linear com declive 

negativo que mostra a quantidade mais elevada de um bem que pode ser comprada por 

qualquer dada quantidade da compra do outro bem. 

 Análogos ao conjunto de oportunidade de consumo do cliente estão, 

respectivamente, o conjunto de oportunidade de produção e o conjunto de oportunidade 

de investimento. O conjunto de oportunidades de produção de uma empresa representa a 

quantidade mais elevada de um produto que a empresa pode produzir por uma dada 

quantidade do outro bem que produz. O conjunto de oportunidade de investimento 

representa o retorno mais elevado que um investidor pode esperar por um dado nível de 

risco assumido. 



 18 

 O equilíbrio do consumidor é obtido quando a utilidade é maximizada, tendo em 

conta a restrição orçamental, geralmente representada como um ponto de tangência 

entre a mais alta curva de indiferença alcançável e a reta de restrição orçamental fixa. 

Nesse ponto de tangência, a TMSyx é precisamente igual ao rácio do preço dos dois 

bens, Px / Py – ou um cabaz tal que a taxa à qual o consumidor está disposto a sacrificar 

o bem Y pelo bem X é igual à taxa à qual, baseado nos preços, tem de sacrificar o bem Y 

pelo bem X. 

 Se o rendimento do consumidor e o preço de todos os outros bens forem 

considerados constantes e o preço do bem X variar, o conjunto de equilíbrio do 

consumidor que resulta irá fornecer a curva de procura desse consumidor para o bem X. 

Em geral, prevemos que a curva de procura tenha um declive negativo, (a lei da 

procura) por causa de duas influências: os efeitos de rendimento e de substituição de 

uma diminuição do preço. Os bens normais têm uma curva de procura com declive 

negativo. Para os bens normais, o rendimento e os efeitos de substituição reforçam-se 

um ao outro. Contudo, para os bens inferiores, o efeito de rendimento compensa em 

parte, ou completamente, o efeito de substituição. No caso do bem de Giffen, o efeito de 

rendimento deste bem bastante inferior sobrepõe-se ao efeito de substituição, resultando 

numa curva de procura com declive positivo. 

 Na teoria microeconómica do consumidor aceite, considera-se que o consumidor é 

capaz de julgar o valor de um dado cabaz de bens sem possuir conhecimento dos seus 

preços. Então, restringido pelo rendimento e pelos preços, considera-se que o 

consumidor é capaz de escolher o pacote de bens preferível de entre o conjunto de 

opções disponíveis. É possível conceber uma situação na qual o consumidor não 

consegue verdadeiramente valorizar um bem até conhecer o preço. Nestes bens de 

Veblen, o preço é usado pelo consumidor para assinalar o seu estatuto na sociedade. 

Assim, até certo ponto, quanto mais elevado o preço do bem, mais valor ele oferece ao 

consumidor. No caso extremo, isto pode resultar numa curva de procura com declive 

positivo. Este resultado é semelhante ao de um bem Giffen, mas os dois bens são 

fundamentalmente diferentes. 

 

Exercícios de Treino
2
 

 

1. Uma criança indica que prefere ir ao zoo do que ir ao parque e prefere ir à praia do 

que ir ao zoo. Quando lhe é dada a escolher entre o parque e a praia, ela escolhe o 

parque. Qual das seguintes assunções da teoria de preferência do consumidor é que ela 

está mais provavelmente a violar? 

 A. Insatisfação das necessidades 

 B. Preferências completas 

 C. Preferências transitivas 

 

2. Qual dos seguintes sistemas de classificação descreve melhor as preferências do 

consumidor numa função de utilidade? 

 A. Util 

 B. Ordinal 

 C. Cardinal 

 

3. Qual das seguintes afirmações explica melhor porque é que as curvas de indiferença 

são geralmente convexas quando vistas do ponto de origem? 

                                                 
2
 Estes exercícios de treino foram escritos por William Akmentins, CFA (Dallas, Texas, EUA). 
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 A. A assunção de insatisfação tem como resultado curvas de indiferença 

convexas. 

 B. A taxa marginal de substituição de um bem por outro permanece constante ao 

longo de uma curva de indiferença. 

 C. A utilidade marginal obtida de uma unidade adicional de um bem contra 

outro diminui quanto mais se tiver do primeiro bem. 

 

4. Se a taxa marginal de substituição do bem Y pelo bem X (TMSyx) for igual a 2, então: 

 A. o consumidor está disposto a ceder duas unidade de X por uma unidade de Y. 

 B. o declive de uma linha tangente à curva de indiferença nesse ponto é 2. 

 C. o declive de uma linha tangente à curva de indiferença nesse ponto é – 2. 

 

5. No caso de dois bens, x e y, qual das seguintes afirmações tem maior probabilidade 

de estar correta? A utilidade máxima é alcançada: 

 A. ao longo da curva de indiferença mais elevada abaixo da linha da restrição 

orçamental. 

 B. na tangência entre a mais alta curva de indiferença alcançável e a linha de 

restrição orçamental. 

 C. quando a taxa marginal de substituição é igual ao rácio do preço do bem y 

para o preço do bem x. 

 

6. No caso de um bem normal com uma diminuição no seu próprio preço, qual das 

seguintes afirmação é a que tem maior probabilidade de estar correta? 

 A. Tanto o efeito de substituição como o efeito de rendimento levam a um 

aumento na quantidade comprada. 

 B. O efeito de substituição leva a um aumento na quantidade comprada, 

enquanto que o efeito de rendimento não tem impacto. 

 C. O efeito de substituição leva a um aumento na quantidade comprada, 

enquanto que o efeito de rendimento leva a uma diminuição. 

 

7. Para um bem de Giffen: 

 A. a curva de procura tem declive positivo. 

 B. o efeito de substituição sobrepõe-se ao efeito de rendimento. 

 C. efeitos de substituição e rendimento são na mesma direção. 

  

8. Qual das seguintes afirmações ilustra melhor a diferença entre um bem de Giffen e 

um bem de Veblen? 

 A. Apenas o bem de Giffen é um bem inferior. 

 B. Os seus efeitos de substituição são em direções opostas. 

 C. O bem de Veblen por si só tem uma curva de procura com declive positivo. 
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Capítulo 3 

 

Análise de Procura e Oferta: a Empresa 
 
Resultados de Aprendizagem 
 

Após concluir este capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Calcular, interpretar e comparar o lucro contabilístico, o lucro económico, o lucro 

normal e a renda económica. 

 Calcular, interpretar e comparar as receitas totais, médias e marginais. 

 Descrever os fatores de produção da empresa. 

 Calcular e interpretar os custos totais, médios, marginais, fixos e variáveis. 

 Determinar e descrever o limiar de rendibilidade e o limiar de encerramento da 

produção. 

 Explicar como é que as economias de escala e as deseconomias de escala afetam os 

custos. 

 Descrever abordagens para determinar o nível de output (produção) que maximiza 

os lucros. 

 Distinguir entre maximização dos lucros a longo prazo e a curto prazo. 

 Distinguir entre indústrias de custo decrescente, de custo constante e de custo 

crescente e descrever a oferta a longo prazo de cada. 

 Calcular e interpretar a produtividade total, a produtividade média e a produtividade 

marginal do trabalho. 

 Descrever o fenómeno dos retornos marginais decrescentes, e calcular e interpretar o 

nível de utilização de um input (fator de produção) que maximize os lucros. 

 Determinar a combinação ideal de recursos que minimiza os custos. 

 

Resumo Geral 
 

 Os dois conceitos principais de lucro são o lucro contabilístico e o lucro económico. 

O lucro económico é igual ao lucro contabilístico menos os custos de oportunidade 

implícitos não incluídos nos custos contabilísticos. Na teoria da empresa, Lucro refere-

se a lucro económico. 

 O lucro normal é um lucro económico de zero. Uma empresa que ganha um lucro 

normal está a ganhar apenas o suficiente para cobrir os custos explícitos e implícitos dos 

recursos usados na operação da empresa, incluindo a divida e o capital próprio, que são 

muito importantes para empresas de capital aberto ao público. 

 O lucro económico é um valor residual em excesso do lucro normal e resulta de 

acesso a oportunidades de investimento com VAL positivo. 

 Os fatores de produção são os inputs para a produção de bens e serviços e incluem 

terreno, mão-de-obra, capital e materiais. 

 A maximização dos lucros ocorre nos seguintes pontos: 

 Quando a diferença entre receita total e custos totais é mais elevada. 

 Quando a receita marginal é igual ao custo marginal. 

 Quando a produtividade marginal em dinheiro é igual ao custo dos recursos para 

cada tipo de input. 
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 Quando os custos totais excedem a receita total ocorre minimização das perdas, na 

qual a diferença entre custos totais e receita total é a menor possível. 

 A longo prazo, todos os inputs da empresa são variáveis, o que expande o potencial 

de lucro e o número de estruturas de custos disponíveis à empresa. 

 Em condições de concorrência perfeita, a maximização de lucros a longo prazo 

ocorre no ponto mínimo da curva dos custos totais médios a longo prazo. 

 Numa situação de perda económica, uma empresa pode operar a curto prazo se a 

receita total cobrir o custo variável mas for inadequada para cobrir o custo fixo; 

contudo, a longo prazo, a empresa sairá do mercado se os custos fixos não forem 

cobertos por inteiro. 

 Numa situação de perda económica, uma empresa fecha a curto prazo se a receita 

total não cobrir o custo variável por completo e acabará por sair do mercado se o défice 

não for revertido. 

 As economias de escala conduzem a custos totais médios mais baixos; as 

deseconomias de escala conduzem a uma média de custos totais mais elevada. 

 A função de produção de uma empresa define a relação entre o produto total e os 

inputs. 

 A produtividade média e a produtividade marginal, que são derivadas do produto 

total, são medidas chaves da produtividade de uma empresa. 

 Aumentos de produtividade reduzem custos do comércio e aumentam a 

rendibilidade. 

 Uma curva de oferta da indústria que tiver declive positivo a longo prazo irá 

aumentar os custos de produção para a empresa. Uma curva de oferta da indústria que 

tiver declive negativo a longo prazo irá diminuir os custos de produção para a empresa. 

 A curto prazo, assumindo preços de recursos constantes, aumentar os retornos 

marginais reduz os custos marginais de produção, e diminuir os retornos marginais 

aumenta os custos marginais da produção. 

 

Exercícios de Treino
3
 

 

1. Lucro normal é mais bem descrito como: 

 A. lucro económico nulo. 

 B. a receita total menos todos os custos explícitos. 

 C. a soma do lucro contabilístico mais o lucro económico. 

 

2. Uma empresa que fornece um produto de base no mercado terá maior probabilidade 

de receber uma renda económica se: 

 A. a procura pelo produto de base subir e a oferta for elástica. 

 B. a procura pelo produto de base subir e a oferta não for elástica. 

 C. a oferta pelo produto de base subir e a procura não for elástica. 

 

3. É mais provável que os empresários recebam pagamento ou compensação na forma 

de: 

 A. renda. 

 B. lucro. 

 C. salários. 

 

                                                 
3
 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Christopher Anderson, CFA (Lawrence, Kansas, 

EUA). 



 22 

4. O diretor de marketing de um fabricante de equipamento especializado suíço estima 

que a empresa pode vender 200 unidades e atingir uma receita total de 500000 CHF. 

Contudo, se forem vendidas 250 unidades, a receita vai totalizar 600000 CHF. A receita 

marginal unitária associada à comercialização de 250 unidades em vez de 200 unidades 

é mais próxima de: 

 A. 2000 CHF. 

 B. 2400 CHF. 

 C. 2500 CHF. 

 

5. Uma empresa agrícola a operar num mercado perfeitamente competitivo oferece trigo 

a fabricantes de produtos alimentares de consumo e alimentos para animais. Se a 

empresa for capaz de expandir a sua produção e vendas de unidades por 10 por cento, o 

resultado mais provável será: 

 A. um aumento de 10 por cento na receita total. 

 B. um aumento de 10 por cento na receita média. 

 C. um aumento da receita total menor que 10 por cento. 

 

6. Um operador de uma estância de esqui está a considerar oferecer reduções de preços 

em passes de esqui para dias da semana. Ao preço normal de 50€ por dia, prevê-se que 

300 clientes comprem passes a cada dia da semana. A um preço de desconto de 40€ por 

dia, prevê-se que 450 clientes comprarão passes a cada dia da semana. A receita 

marginal por cliente obtida pela oferta do preço de desconto é mais próxima de: 

 A. €20. 

 B. €40. 

 C. €50. 

 

7. É mais provável que a receita marginal por unidade vendida para uma empresa que 

faz comércio sob condições de concorrência perfeita seja: 

 A. igual à receita média. 

 B. menor que a receita média. 

 C. maior que a receita média. 

 

A informação que se segue diz respeito às Questões de 8 a 10. 
 

O diretor de operações de uma empresa reúne a seguinte informação acerca da estrutura 

de custos da empresa para níveis diferentes de output: 

 

Tabela A 

Quantidade (Q) Custo Total Fixo (CTF) Custo Variável Total (CVT) 

0    200     0 

1    200            100 

2    200            150 

3    200            200 

4    200            240 

5    200            320 

 

8. Consulte a informação na Tabela A. Quando a quantidade produzida é igual a quatro 

unidades, o custo médio fixo (CMF) é mais próximo de: 

 A. 50. 

 B. 60. 
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 C. 110. 

 

9. Consulte a informação na Tabela A. Quando a empresa aumenta a produção de quatro 

para cinco unidades, o custo marginal (CM) é mais próximo de: 

 A. 40. 

 B. 64. 

 C. 80. 

 

10. Consulte a informação na Tabela A. O nível da produção de unidades que dará o 

custo total médio (CTM) mais baixo, é mais próximo de: 

 A. 3. 

 B. 4. 

 C. 5. 

 

11. É mais provável que o limiar de rendibilidade para uma empresa que opera em 

condições de concorrência perfeita ocorra quando: 

 A. o preço for igual ao custo total médio. 

 B. a receita marginal é igual ao custo marginal. 

 C. a receita marginal é igual aos custos variáveis médios. 

 

12. É mais provável que o limiar de encerramento da produção a curto prazo para uma 

empresa que opera em condições de concorrência perfeita aconteça quando: 

 A. o preço for igual ao custo total médio. 

 B. a receita marginal for igual ao custo marginal. 

 C. a receita marginal for menor que os custos marginais médios. 

 

13. Quando a receita total é maior que os custos totais variáveis mas menor que os 

custos totais é mais provável que, a curto prazo, a empresa: 

 A. saia do mercado. 

 B. fique no mercado. 

 C. encerre a produção. 

 

14. É menos provável que ocorra um lucro máximo quando: 

 A. o custo total médio é minimizado. 

 B. a receita marginal é igual ao custo marginal. 

 C. a diferença entre receita total e custo total é maximizada. 

 

15. Uma empresa que aumenta a sua quantidade produzida sem qualquer variação no 

seu custo unitário está a experienciar: 

 A. economias de escala. 

 B. deseconomias de escala. 

 C. retornos constantes à escala. 

 

16. Uma empresa opera em condições que ultrapassam a escala mínima de eficiência 

numa indústria perfeitamente competitiva. Para manter a viabilidade a longo prazo, o 

plano de ação mais provável para a empresa é: 

 A. operar ao nível atual de produção. 

 B. aumentar o seu nível de produção para beneficiar de economias de escala. 

 C. diminuir o seu nível de produção até ao ponto mínimo na curva dos custos 

médios totais a longo prazo. 
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17. É mais provável que, em condições de concorrência perfeita, a longo prazo as 

empresas atinjam: 

 A. lucros normais. 

 B. lucros económicos positivos. 

 C. lucros económicos negativos. 

 

18. Uma empresa dedica-se ao desenvolvimento e extração de petróleo e gás, a oferta 

dos quais é inelástica relativamente ao preço. A resposta de equilíbrio mais provável a 

longo prazo a um aumento na procura pelo petróleo será que os preços do petróleo: 

 A. sobem, e que os custos de extração por barril desçam. 

 B. sobem, e que os custos de extração por barril subam. 

 C. permanecem constantes, e os custos de extração por barril permanecem 

constantes. 

 

19. Uma empresa desenvolve e comercializa aparelhos electrónicos para consumidores 

numa indústria perfeitamente competitiva, de custos decrescentes. Os produtos da 

empresa tornaram-se populares. A resposta de equilíbrio mais provável a longo prazo 

para a crescente procura por tais aparelhos é que os preços de venda: 

 A. desçam e os custos de produção unitários diminuam. 

 B. subam e os custos de produção unitários diminuam. 

 C. permaneçam constantes e os custos de produção unitários permaneçam 

constantes. 

 

A informação que se segue diz respeito às questões 20 e 21. 

 

O gerente de uma pequena empresa de fabricação reúne a seguinte informação acerca da 

utilização de mão-de-obra e produção da empresa: 

 

  Tabela B 

  ____________________________________________ 

  Mão-de-obra (M)            Produto Total (PT) 

  0     0 

  1            150 

  2            320 

  3            510 

  4            660 

  5            800_____________ 

 

20. Consulte a informação na Tabela B. O número de trabalhadores que resultará no 

nível médio de produtividade mais elevado é mais próximo de: 

 A. 3. 

 B. 4. 

 C. 5. 

 

21. Consulte a informação na Tabela B. A produtividade marginal do trabalho 

demonstra retornos crescentes para a empresa se o número de trabalhadores for mais 

próximo de, mas não mais do que: 

 A. 2. 

 B. 3. 
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 C. 4. 

 

22. No caso de uma empresa que experiencia um aumento na produtividade marginal 

empregada, é mais provável que a empresa: 

 A. permita que um número elevado de trabalhadores se especializem e se tornem 

mais competentes nas suas funções. 

 B. descubra que um aumento de trabalhadores não pode ser eficientemente 

correspondido por outros inputs que são fixos, tais como bens imóveis e terreno, 

instalações e equipamento. 

 C. descubra que a oferta de trabalhadores qualificados é limitada e que os 

trabalhadores adicionais não têm as habilidades e aptidões essenciais que os outros 

trabalhadores possuem. 

 

23. Para alcançar a sua combinação mais eficiente de mão-de-obra e capital e, portanto, 

minimizar os custos totais para um nível desejado de output, há maior probabilidade de 

uma empresa de fabricação tentar igualar: 

 A. a produtividade média do trabalho à produtividade média do capital. 

 B. a produtividade marginal por unidade de trabalho à produtividade marginal 

por unidade de capital. 

 C. a produtividade marginal obtida por dólar gasto em mão-de-obra para a 

produtividade marginal por dólar gasto em capital. 

 

24. Uma empresa vai expandir a produção em 200 unidades e precisa de contratar pelo 

menos um trabalhador adicional. A produtividade marginal por dia para um trabalhador 

não qualificado adicional é de 100 unidades e para um trabalhador qualificado são 200 

unidades. Os salários diários são de 200$ para um trabalhador não qualificado e de 450$ 

para um trabalhador qualificado. É mais provável que a empresa minimize os custos ao 

nível mais elevado de produção ao contratar: 

 A. um trabalhador qualificado adicional. 

 B. dois trabalhadores não qualificados adicionais. 

 C. ou um trabalhador qualificado ou dois não qualificados. 

 

25. Uma empresa mexicana emprega mão-de-obra não qualificada, semiqualificada e 

qualificada numa mistura minimizadora de custos na sua fábrica. A produtividade 

marginal da mão-de-obra não qualificada é consideravelmente mais baixo que o da 

mão-de-obra semiqualificada e qualificada, mas o salário de equilíbrio para a mão-de-

obra não qualificada é de apenas 300 pesos por dia. O Estado aprova uma lei que fixa 

um salário mínimo de 400 pesos por dia. Os salários de equilíbrio para mão-de-obra 

semiqualificada e qualificada excedem este salário mínimo e, portanto, não são afetados 

pela nova lei. É mais provável que a empresa responda à imposição da lei de salário 

mínimo: 

 A. empregando mais trabalhadores não qualificados na sua fábrica. 

 B. empregando menos trabalhadores não qualificados na sua fábrica. 

 C. mantendo a mistura de trabalhadores não qualificados, semiqualificados e 

qualificados como está. 

 

A informação que se segue diz respeito às questões 26 e 27. 
 

Uma empresa produz cadeiras de madeira artesanais, empregando tanto artesãos 

qualificados como equipamento automatizado na sua fábrica. O preço de venda de uma 



 26 

cadeira é 100€. Um artesão ganha 900€ por semana e pode produzir 10 cadeiras por 

semana. O Equipamento automatizado arrendado por 800€ por semana também pode 

produzir 10 cadeiras por semana. 

 

26. O produto de retornos marginal (por semana) de contratar um artesão adicional é 

mais próximo de: 

 A. 100€. 

 B. 900€. 

 C. 1000€. 

 

27. A empresa gostaria de aumentar o output semanal em 50 cadeiras. É mais provável 

que a empresa aumente os lucros: 

 A. contratando artesãos adicionais. 

 B. arrendando equipamento automatizado adicional. 

 C. arrendando equipamento automatizado adicional e contratando artesões 

adicionais em proporções iguais. 
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Capítulo 4 

 

A Empresa e as Estruturas do Mercado 
 

Resultados de aprendizagem 

 
Após a conclusão deste capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Descrever as características da concorrência perfeita, concorrência monopolística, 

oligopólio, e monopólio puro. 

 Explicar as relações entre preço, receita marginal, custo marginal, lucro económico, 

e a elasticidade da procura em cada estrutura de mercado. 

 Descrever a função de oferta da empresa em cada estrutura de mercado. 

 Descrever e determinar o preço e output ideais para as empresas em cada estrutura 

de mercado. 

 Explicar os fatores que afetam o equilíbrio a longo prazo em cada estrutura de 

mercado. 

 Descrever a estratégia de definição dos preços em cada estrutura de mercado. 

 Descrever o uso e limitações de medidas de concentração na identificação das várias 

formas de estruturas de mercado. 

 Identificar o tipo de estrutura de mercado na qual uma empresa está a operar. 

 

Resumo Geral 

 
 As estruturas de mercados económicos podem ser agrupadas em quatro categorias: 

concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. 

 As categorias diferem por causa das seguintes características: O número de 

produtores é elevado na concorrência perfeita e monopolística, baixo em oligopólio, e 

um em monopólio. O grau de diferenciação do produto, o poder de fixação do preço do 

produtor, as barreiras de entrada a novos produtores, e o nível de concorrência não 

baseada nos preços (e. g. publicidade) são todos baixos em concorrência perfeita, 

moderados em concorrência monopolística, elevados em oligopólio, e geralmente ainda 

mais elevados no monopólio. 

 Um analista financeiro tem de compreender as características das estruturas de 

mercado para prever melhor o fluxo de lucros de uma empresa. 

 A receita marginal ideal é igual ao custo marginal. Contudo, apenas em 

concorrência perfeita é que a receita marginal é igual ao preço. Nas estruturas restantes, 

o preço geralmente excede a receita marginal porque uma empresa só pode vender mais 

unidades se reduzir o preço unitário. 

 A quantidade vendida é a mais elevada quando há concorrência perfeita. O preço na 

concorrência perfeita é normalmente mais baixo, mas isto depende de fatores tais como 

elasticidade da procura e crescentes retornos à escala (o que pode reduzir o custo 

marginal do produtor). Monopolistas, oligopolistas e produtores em concorrência 

monopolística tentam diferenciar os seus produtos para que possam cobrar preços mais 

elevados. 
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 Tipicamente, os monopolistas vendem uma quantidade mais pequena a um preço 

mais elevado. Os investidores podem beneficiar ao serem acionistas de empresas 

monopolísticas que têm grandes margens e substanciais fluxos de caixa positivos. 

 As empresas competitivas não ganham lucro económico. Haverá um equilíbrio de 

mercado pelo aluguer dos serviços de capital e de gestão, mas a falta de poder de 

fixação dos preços implica que não haverá margens extra. 

 Enquanto que a curto prazo as empresas em qualquer estrutura de mercado podem 

ter lucros económicos, quanto mais competitivo for um mercado e quanto mais baixas 

forem as barreiras de entrada, mais rapidamente desaparecem os lucros extra. A longo 

prazo, novos participantes diminuem as margens e empurram as empresas menos 

eficientes para fora do mercado. 

 O oligopólio é caracterizado pela importância do comportamento estratégico. As 

empresas podem mudar o preço, a quantidade, a qualidade e a publicidade do produto 

para ganharem uma vantagem sobre os concorrentes. Podem ocorrer vários tipos de 

equilíbrio (e. g., Nash, Cournot, curva de procura quebrada) que afetam a probabilidade 

de cada um dos incumbentes (e potenciais participantes a longo prazo) terem lucros 

económicos. Podem ocorrer guerras de preço para obrigar os concorrentes mais fracos a 

abandonarem o mercado. 

 É complicado medir a capacidade do mercado. Idealmente, as estimativas 

econométricas da elasticidade da procura e da oferta deveriam ser computadas. 

Contudo, devido à falta de dados fiáveis e o fato que a elasticidade se altera ao longo do 

tempo (de maneira que os dados antigos poderão não se aplicar à situação atual) os 

reguladores e os economistas usam frequentemente medidas mais simples. O rácio de 

concentração é simples, mas o IHH
4

, que requer mais computação, produz 

frequentemente um cálculo melhor para a tomada de decisões. 

 

Exercícios de Treino
5
 

 

1. Uma estrutura de mercado caracterizada por muitos vendedores, cada um tendo 

algum poder de fixação de preços e diferenciação de produtos é mais bem descrita 

como: 

 A. oligopólio. 

 B. concorrência perfeita. 

 C. concorrência monopolística. 

 

2. Uma estrutura de mercado com relativamente poucos vendedores de um produto 

homogéneo ou normalizado é mais bem descrito como: 

 A. oligopólio. 

 B. monopólio. 

 C. concorrência perfeita. 

 

3. Existe menor probabilidade que concorrentes de mercado utilizem a publicidade 

como ferramenta de diferenciação numa estrutura de indústria identificada como: 

 A. monopólio. 

 B. concorrência perfeita. 

 C. concorrência monopolística. 

 

                                                 
4
 Índice de Herfindahl-Hirchsman. 

5
Estes exercícios de treino foram escritos por Tim Mahoney, CFA (Greenville, Rhode Island, EUA). 
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4. A Upsilon Natural Gas, Inc. é um monopólio que desfruta de barreiras de entrada 

muito elevadas. O seu custo marginal é de 40$ e o seu custo médio é de 70$. Um estudo 

de mercado recente determinou que a elasticidade-preço é 1,5. É mais provável que a 

empresa estabeleça o seu preço a: 

 A. 40$. 

 B. 70$. 

 C. 120$. 

 

5. A curva de procura num mercado perfeitamente competitivo é dada por P = 93 – 

1,5Q (para Q ≤ 62) e a estrutura de custo a longo prazo de cada empresa é: 

_____________________________________ 

Custo total:   256 + 2Q + 4Q² 

Custo médio:   256/Q + 2 + 4Q 

Custo marginal:  2 + 8Q________ 

 

Novas empresas entrarão no mercado a qualquer preço maior do que: 

A. 8. 

B. 66. 

C. 81. 

 

6. É mais provável que as empresas tenham uma função de oferta bem definida quando 

a estrutura de mercado é: 

 A. oligopólio. 

 B. concorrência perfeita. 

 C. concorrência monopolística. 

 

7. Aquarius Inc. é a empresa dominante e a líder dos preços no seu mercado. Uma das 

outras empresas no mercado tenta ganhar quota de mercado pela subcotação dos preços 

estabelecidos por Aquarius. È mais provável que a quota de mercado da Aquarius: 

 A. aumente. 

 B. diminua. 

 C. fique igual. 

 

8. SigmaSoft e ThetaTech são as fabricantes de software de sistemas de computadores 

dominantes. O mercado tem dois componentes: um componente de mercado em grande 

escala no qual a procura é sensível ao preço, e um componente mais pequeno orientado 

para o desempenho no qual a procura é muito menos sensível ao preço. O produto da 

SigmaSoft é considerado tecnicamente superior. Cada empresa pode escolher uma de 

duas estratégias: 

1. Arquitetura aberta (Aberta): Concentração na produção em massa, permitindo que 

outros fornecedores desenvolvam produtos para a sua plataforma. 

2. Proprietário (Prop): Apenas permite que o seu software aplicativo corra na sua 

plataforma. 

 

Dependendo da estratégia que cada empresa escolhe, os seus lucros seriam: 
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SigmaSoft – Aberto 

400  

                                      600 

 

 

 

 

 

        ThetaTech – Aberto 

 

SigmaSoft - Prop 

650  

                                         700 

 

 

 

 

ThetaTech – Aberto 

 

SigmaSoft – Aberto 

800 

                                     300 

 

 

 

 

                 ThetaTech – Prop 

 

 

SigmaSoft – Prop 

600 

                                        400 

                                                              

                                  

                                  

                   ThetaTech – Prop 

 

 

 

O equilíbrio Nash para estas empresas é: 

 A. proprietário para a SigmaSoft e proprietário para a ThetaTech. 

 B. arquitetura aberta para a SigmaSoft e proprietário para a ThetaTech. 

 C. proprietário para a SigmaSoft e arquitetura aberta para a ThetaTech. 

 

9. É mais provável que uma empresa que faz comércio num mercado 

monopolisticamente competitivo maximize os seus lucros quando a sua quantidade de 

output for estabelecida de forma a que: 

 A. o custo médio seja minimizado. 

 B. a receita marginal for igual ao custo médio. 

 C. a receita marginal for igual ao custo marginal. 

 

10. É mais provável que a estratégia de estabelecimento de preço oligopolistica resulte 

numa curva de procura que é: 

 A. quebrada. 

 B. vertical. 

 C. horizontal. 

 

11. O conluio é menos provável num mercado no qual: 

 A. o produto é homogéneo. 

 B. as empresas têm quotas de mercado semelhantes. 

 C. as estruturas de custo das empresas são semelhantes. 

 

12. Se as empresas ganharem lucros económicos num mercado perfeitamente 

competitivo é mais provável que, a longo prazo, a curva de oferta: 
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 A. se desloque para a esquerda. 

 B. se desloque para a direita. 

 C. permaneça inalterada. 

 

13. Com o passar do tempo é mais provável que a quota de mercado da empresa 

dominante num mercado oligopolistico: 

 A. aumente. 

 B. diminua. 

 C. permaneça igual. 

 

14. É mais provável que uma entidade pública que regula um monopólio autorizado 

baseie os preços regulados: 

 A. no custo marginal. 

 B. no custo médio a longo prazo. 

 C. na discriminação de preços em primeiro grau. 

 

15. Um analista reúne a seguinte informação sobre a quota do mercado para uma 

indústria: 

_____________________________________________ 

Empresa   Vendas (em milhões de €) 

ABC      300 

Brown      250 

Coral      200 

Delta      150 

Erie      100 

Todas as outras    50________ 

 

O índice de concentração das quatro maiores empresas da industria é mais próximo de: 

 A. 71 por cento. 

 B. 86 por cento. 

 C. 95 por cento. 

 

16. Um analista reúne a seguinte informação da quota de mercado para uma indústria 

que é constituída por cinco empresas: 

_______________________________________________ 

Empresa    Quota de mercado (%) 

Zeta      35 

Yusef      25 

Xenon      20 

Waters      10 

Vlastos     10_________ 

 

O índice Herfindahl-Hirschman das três maiores empresas da indústria é mais próximo 

de: 

 A. 0,185. 

 B. 0,225. 

 C. 0,235. 

 

17. Uma desvantagem do índice Herfindahl-Hirschman é que: 

 A. é difícil de computar. 
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 B. não reflete barreiras de entrada baixas. 

 C. não reflete o efeito de fusões na industria. 

 

18. Numa indústria que consiste em três empresas fabricantes em pequena escala de um 

produto facilmente replicável e não protegido por uma marca reconhecida ou patentes, o 

modelo mais representativo do comportamento da empresa é: 

 A. oligopólio. 

 B. concorrência perfeita. 

 C. concorrência monopolística. 

 

19. A Deep River Manufacturing é uma das muitas empresas a fabricar um produto 

alimentar numa indústria. As unidades da Deep River são idênticas à exceção do rótulo. 

A Deep River produz a sua marca rotulada, que vende a 2,20$ por unidade, e marcas 

próprias para sete redes de supermercados diferentes que vendem a 2,00$ por unidade. 

Cada rede vende tanto a marca Deep River e a sua marca própria. A melhor 

caracterização para o mercado da Deep River é: 

 A. oligopólio. 

 B. concorrência perfeita. 

 C. concorrência monopolística. 
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Capítulo 5 

 

Output Agregado, Preços e Crescimento 

Económico 

 
Resultados de Aprendizagem 

 
Após a conclusão deste capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Calcular e explicar o produto interno bruto (PIB) usando abordagens de despesa e 

rendimento. 

 Comparar os métodos somatório-dos-valores-acrescentados e de valor-do-output-

final para cálculo do PIB. 

 Comparar PIB nominal e real, e calcular e interpretar o deflator do PIB. 

 Comparar PIB, rendimento nacional, rendimento privado e rendimento privado 

disponível. 

 Explicar a relação fundamental entre poupança, investimento, o equilíbrio fiscal e a 

balança comercial. 

 Explicar as curvas de investimento-poupança (IS) e de preferência de liquidez- 

oferta da moeda (LM) e como elas se combinam para gerar a curva de procura agregada. 

 Explicar a curva de procura agregada a curto prazo e a longo prazo. 

 Explicar as causas de deslocações e movimentos ao longo das curvas de oferta e 

procura agregadas. 

 Descrever a maneira como as flutuações nas curvas de oferta e procura agregadas 

causam alterações de curto prazo na economia e no ciclo económico. 

 Explicar como um equilíbrio macroeconómico a curto prazo pode ocorrer a um nível 

acima ou abaixo do pleno emprego. 

 Analisar os efeitos de variações combinadas na procura e oferta agregadas da 

economia. 

 Descrever as fontes, medidas e sustentabilidade do crescimento económico. 

 Descrever a abordagem da função de produção para a análise das fontes de 

crescimento económico. 

 Distinguir entre crescimento de input e crescimento da produtividade total dos 

fatores como componentes para o crescimento económico. 

 

Resumo Geral 
 

 O PIB é o valor de mercado de todos os serviços e bens finais produzidos num país 

num dado período de tempo. 

 O PIB pode ser avaliado olhando para a quantidade total gasta em bens e serviços 

produzidos na economia ou para o rendimento gerado na produção desses bens e 

serviços. 

 O PIB conta apenas compras finais de serviços e produtos recentemente produzidos 

durante o período de tempo atual. Pagamentos de transferência e ganhos de capital são 

excluídos do PIB. 
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 Com a exceção de residências ocupadas pelos donos e serviços públicos, que são 

estimados a valores imputados, o PIB inclui apenas bens e serviços que são avaliados ao 

serem vendidos no mercado. 

 Os bens intermédios são excluídos do PIB para evitar contagem dupla. 

 O PIB pode ser medido pelo valor do output final, ou somando o valor acrescentado 

a cada etapa do processo de produção e distribuição. A soma do valor acrescentado por 

cada etapa é igual ao preço de venda final do bem. 

 O PIB nominal é o valor da produção usando os preços do ano atual. O PIB real 

mede a produção usando os preços constantes de um ano base. O deflator de PIB é igual 

ao rácio de PIB nominal para PIB real. 

 As famílias ganham rendimento em troca do fornecimento – diretamente ou 

indiretamente através da posse de empresas – dos fatores de produção (mão-de-obra, 

capital, recursos naturais incluindo terreno). A partir deste rendimento, elas consomem, 

poupam e pagam impostos líquidos. 

 As empresas produzem a maioria do output/input de uma economia e investem para 

manterem e expandirem a capacidade produtiva. As empresas retêm alguns rendimentos 

mas pagam a maioria das suas receitas como rendimento para o setor das famílias e 

como impostos para o Estado. 

 O setor público recolhe impostos de agregados domésticos privados e empresas e 

compra bens e serviços do setor empresarial privado. 

 O comércio externo consiste em exportações e importações. A diferença entre os 

dois são as exportações líquidas. Se as exportações líquidas forem positivas, então o 

país gasta menos do que ganha; se as exportações forem negativas, gasta mais do que 

ganha. As exportações líquidas são equilibradas pela acumulação de direitos sobre o 

resto do mundo (exportações líquidas > 0) ou obrigações para com o resto do mundo 

(exportações líquidas < 0). 

 Os mercados de capital fornecem uma ligação entre poupança e investimento na 

economia. 

 Do lado das despesas, o PIB inclui o consumo privado (C), investimento privado 

interno bruto (I), despesa pública (G) e exportações líquidas (X – M). 

 As categorias principais de despesa são frequentemente decompostas em 

subcategorias. O investimento privado interno bruto inclui tanto o investimento em 

ativos fixos (instalações e equipamento) como a variação de existências. Em alguns 

países, os investimentos do Estado são separados das outras despesas públicas. 

 O rendimento nacional é o rendimento recebido por todos os fatores de produção 

usados na geração do output final. É igual ao PIB menos o abatimento para consumo do 

capital (depreciação) e uma discrepância estatística. 

 O rendimento privado reflete o rendimento pré imposto recebido pelas famílias. É 

igual ao rendimento nacional mais transferências menos lucros empresariais não 

distribuídos, impostos de rendimento coletivo, e impostos de comércio indiretos. 

 O rendimento disponível privado é igual ao rendimento privado menos impostos 

pessoais. 

 A poupança privada tem de ser igual ao investimento mais os défices fiscais e 

comerciais. Isto é, S = I + (G – T) + (X – M). 

 As despesas de consumo são uma função do rendimento disponível. A propensão 

marginal para consumir representa a fração de uma unidade adicional de rendimento 

disponível que é gasta. 

 As despesas de investimento dependem na taxa de juro média e no nível de 

rendimento agregado. As compras do Estado e a política dos impostos são 
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frequentemente consideradas variáveis exógenas, determinadas fora do modelo 

macroeconómico. Os impostos recolhidos dependem do rendimento e são, portanto, 

endógenos – isto é, determinados dentro do modelo. 

 A curva de IS reflete combinações de PIB e da taxa de juro real de modo a que o 

agregado de rendimento / output seja igual às despesas planeadas. A curva de LM 

reflete combinações de PIB e da taxa de juros de modo a que a procura e a oferta dos 

saldos monetários reais sejam iguais. 

 Combinar as relações de IP e LM produz a curva de procura agregada. 

 A procura agregada e a oferta agregada determinam o nível de PIB real e o nível do 

preço. 

 A curva de procura agregada é a relação entre output real (PIB) procurado e o nível 

do preço, mantendo constantes os fatores subjacentes. Movimentos ao longo da curva 

de procura agregada refletem o impato do preço na procura. 

 A curva de procura agregada tem declive descendente porque uma subida no nível 

do preço reduz a riqueza, faz subir as taxas de juro reais e o preço dos bens produzidos 

internamente contra os bens externos. A curva de procura agregada é desenhada 

assumindo uma oferta constante de dinheiro. 

 A curva de procura agregada irá deslocar-se se houver uma variação num fator (para 

além do preço) que afete a procura agregada. Estes fatores incluem riqueza das famílias, 

expetativas dos consumidores e das empresas, utilização de capacidades, política 

monetária, política fiscal, taxas de câmbio e PIB externo. 

 A curva de oferta agregada é a relação entre a quantidade de PIB real oferecida e o 

nível do preço, mantendo todos os outros fatores constantes. Movimentos ao longo da 

curva de oferta refletem o impato do preço na oferta. 

 A curva de oferta agregada a curto prazo tem declive ascendente porque preços mais 

elevados resultam em lucros mais elevados e induzem as empresas a produzir mais e os 

trabalhadores a trabalharem mais. A curto prazo, alguns preços tendem a ficar como 

estão, implicando que alguns preços não se ajustam a alterações na procura. 

 A longo prazo assume-se que todos os preços são flexíveis. A curva de oferta 

agregada a longo prazo é vertical porque os custos de input ajustam-se a alterações nos 

preços de output, deixando inalterado o nível ideal de output. A posição da curva é 

determinada pelo nível de PIB potencial da economia. 

 O nível de output potencial, também chamado pleno emprego ou nível natural de 

output, é inobservável e difícil de medir com precisão. Este conceito representa um 

nível eficiente e não constrangido de produção no qual as empresas têm capacidade de 

reserva suficiente para evitarem estrangulamentos da produção e há um equilíbrio entre 

o conjunto de trabalhadores desempregados e o conjunto de vagas de emprego. 

 A curva de oferta agregada a longo prazo irá deslocar-se devido a variações na 

oferta de mão-de-obra, na oferta de capital humano e físico e na produtividade / 

tecnologia. 

 A curva de oferta a curto prazo irá deslocar-se devido a variações no PIB potencial, 

salários nominais, preços de input, expetativas acerca de preços futuros, impostos de 

comércio e subsídios e a taxa de câmbio. 

 O ciclo económico e as flutuações a curto prazo no PIB são causados por alterações 

na procura agregada e na oferta agregada. 

 Quando o nível do PIB na economia está abaixo do PIB potencial, uma situação 

recessiva como essa exerce uma pressão descendente no nível do preço agregado. 

 Quando o nível do PIB está acima do PIB potencial, uma situação sobreaquecida 

como essa exerce uma pressão ascendente no nível do preço agregado. 
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 A estagflação, uma combinação de alta inflação e fraco crescimento económico, é 

causada pelo declínio da oferta agregada a curto prazo. 

 A taxa de crescimento económico sustentável é medida pela taxa de crescimento da 

capacidade produtiva da economia ou PIB potencial. 

 O crescimento no PIB real mede o quão rapidamente a economia total se está a 

expandir. O PIB per capita, definido como PIB real dividido pela população, reflete o 

nível de vida num país. As taxas de crescimento do PIB real e os níveis de PIB per 

capita variam bastante de país para país. 

 As fontes de crescimento económico incluem a oferta de mão-de-obra, a oferta de 

capital humano e físico, matérias-primas, e conhecimento tecnológico. 

 O output pode ser descrito em termos de uma função de produção. Por exemplo, Y = 

AF(L, K) na qual L é a quantidade de mão-de-obra, K é o capital social e A representa o 

conhecimento tecnológico ou a produtividade total dos fatores. Considera-se que a 

função F(•) exibe retornos constantes à escala mas produtividade marginal decrescente 

para cada input individual. 

 A produtividade total dos fatores é um fator de escala que reflete a porção de 

crescimento do output que não é representada por variações nos inputs de capital e mão-

de-obra. PTF é sobretudo um reflexo da alteração da tecnologia. 

 Baseado numa função de produção de dois fatores, o crescimento de PIB potencial = 

crescimento em PTF + WL (crescimento em mão-de-obra) + WC (Crescimento em 

capital), no qual WL e WC (= 1 – WL) são as quotas de mão-de-obra e capital no PIB. 

 Produtividade marginal decrescente implica que: 

 Aumentar a oferta de alguns inputs relativamente a outros inputs conduzirá a 

retornos decrescentes e não pode ser a base para o crescimento sustentável. Em 

particular, o crescimento sustentável a longo prazo não pode depender 

unicamente de intensificação do capital – isto é aumentar o stock de capital 

relativamente à mão-de-obra. 

 Dada a relativa escassez e, portanto, alta produtividade de capital nos países em 

desenvolvimento, as taxas de crescimento dos países em desenvolvimento 

devem exceder as dos países desenvolvidos. 

 A oferta de mão-de-obra é determinada pelo crescimento da população, pela taxa de 

participação da força de trabalho, e a imigração líquida. O capital social num país 

aumenta com o investimento. A correlação entre o crescimento económico a longo 

prazo e a taxa de investimento é elevada. 

 Para além da mão-de-obra, do capital e da tecnologia, o capital humano – 

essencialmente, a qualidade da força de trabalho – e os recursos naturais são 

determinantes de output e crescimento importantes. 

 Os avanços tecnológicos são descobertas que tornam possível produzir maior 

número e qualidade mais elevada de bens e serviços com os mesmos recursos ou inputs. 

A tecnologia é o fator principal que afeta o crescimento económico em países 

desenvolvidos. 

 A taxa de crescimento sustentável numa economia é determinada pela taxa de 

crescimento da oferta de mão-de-obra mais a taxa de crescimento da produtividade 

laboral. 

 

Exercícios de Treino
6
 

 

                                                 
6
 Estes exercícios de treino foram escritos por Ryan C. Furhmann, CFA (Westfield, Indiana, EUA). 
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1. Qual das seguintes afirmações é a descrição mais correta do produto interno bruto 

(PIB)? 

 A. O PIB é o rendimento total ganho por todos os agregados domésticos 

privados, empresas e pelo Estado cujo valor pode ser verificado. 

 B. O PIB é a quantidade total gasta em todos os produtos e serviços finais 

produzidos dentro da economia ao longo de um dado período de tempo. 

 C. O PIB é o valor de mercado total dos bens e serviços finais e em condições de 

revenda produzidos dentro da economia ao longo de um dado período de tempo. 

 

2. O componente que tem menor probabilidade de ser incluído numa medida do 

produto interno bruto (PIB) é: 

 A. o valor da renda de um terreno ou imóvel ocupado pelo proprietário. 

 B. o salário anual de um agente da policia local. 

 C. danos ambientais causados pela produção. 

 

3. Qual das seguintes condições tem menor probabilidade de aumentar o PIB de um 

país? 

 A. Um aumenta das exportações líquidas. 

 B. Um aumento do investimento em bens capitais. 

 C. Um aumento dos pagamentos de transferência do Estado. 

 

4. Qual dos seguintes seria incluído no PIB canadiano de um dado ano? O valor de 

mercado de: 

 A. vinho cultivado no Canadá por cidadãos dos E.U. 

 B. aparelhos eletrónicos feitos no Japão e vendidos no Canadá. 

 C. filmes produzidos fora do Canadá por cineastas Canadianos. 

 

5. Suponha que uma pintura é criada e vendida em 2010 por 5000£. As despesas 

envolvidas na produção da pintura consistem em 2000£. De acordo com o método de 

cálculo do PIB do somatório-dos-valores-acrescentados, o valor adicionado pelo passo 

final da criação da pintura foi: 

 A. 2000£. 

 B. 3000£. 

 C. 5000£. 

 

6. Um deflator do PIB menor que 1 indica que uma economia experimentou: 

 A. inflação. 

 B. deflação. 

 C. estagflação. 

 

7. A descrição mais precisa de um PIB nominal é: 

 A. uma medida das despesas totais aos preços atuais. 

 B. o valor dos bens e serviços a preços constantes. 

 C. uma medida para comparar a economia de uma nação à de outra. 

 

8. Desde os anos iniciais até aos anos finais de uma década, o valor anual dos serviços e 

bens finais para o país X aumentou de 100 mil milhões de euros para 300 mil milhões. 

Ao longo desse período de tempo, o deflator de PIB aumentou de 111 para 200. Ao 

longo da década, o PIB real para o país X aumentou por aproximadamente: 

 A. 50 por cento. 
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 B. 67 por cento. 

 C. 200 por cento. 

 

9. Se os valores do deflator do PIB para 2008 e 2010 forem 190 e 212,8, 

respetivamente, qual das seguintes descreve melhor a taxa de crescimento anual do 

nível geral do preço? 

 A. 5,8 por cento. 

 B. 6 por cento. 

 C. 12 por cento. 

 

10. O numerador do deflator de preços do PIB reflete: 

 A. o valor do output do ano base a preços atuais. 

 B. o valor do output do ano atual a preços atuais. 

 C. o valor do output do ano atual a preços do ano base. 

 

11. Considere a seguinte informação para um país hipotético, em 2010: 

___________________________________________________________ 

Nome da Conta     Quantidade ($ triliões) 

Consumo                15.0 

Discrepância estatística     0.5  

Abatimento para consumo de capital    1.5 

Despesa pública      3.8 

Importações       1.7 

Investimento interno privado bruto    4.0 

Exportações       1.5__________ 

 

Baseando-se apenas na informação dada, o produto interno bruto e o rendimento 

nacional são respetivamente mais próximos de: 

 A. 21,1 e 20,6. 

 B. 22,6 e 20,6. 

 C. 22,8 e 20,8. 

 

12. No cálculo do rendimento privado para um dado ano, quais dos seguintes não seria 

subtraído do rendimento nacional? 

 A. Impostos de comércio indiretos 

 B. Lucros empresariais não distribuídos 

 C. Rendimento líquido de negócios não constituídos em sociedades 

 

13. Igualdade entre despesa agregada e output agregado implica que o défice fiscal do 

Estado tem de ser igual a: 

 A. Poupança privada – Investimento – Exportações líquidas. 

 B. Poupança privada – Investimento + Exportações líquidas. 

 C. Investimento – Poupança privada + Exportações líquidas. 

 

14. Devido ao declínio acentuado dos valores imobiliários, o setor das famílias 

aumentou a fração de rendimento disponível que consegue poupar. Se as despesas em 

investimentos e output permanecerem inalteradas, qual das seguintes hipóteses é a mais 

provável? 

 A. Uma diminuição do défice do Estado. 
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 B. Uma diminuição das exportações líquidas e um aumento na entrada de 

capital. 

 C. Um aumento das exportações líquidas e um aumento da saída de capital. 

 

15. Que curva representa combinações de rendimento e da taxa de juro real nas quais a 

despesa planeada é igual ao rendimento? 

 A. a curva IS 

 B. a curva LM 

 C. a curva de procura agregada 

 

16. Um aumento na despesa pública deslocaria: 

 A. a curva IS e a curva LM. 

 B. a curva IS e a curva de procura agregada. 

 C. a curva LM e a curva de procura agregada. 

 

17. Um aumento da oferta da moeda nominal deslocaria: 

 A. a curva IS e a curva LM. 

 B. a curva IS e a curva de procura agregada. 

 C. a curva LM e a curva de procura agregada. 

 

18. Um aumento no nível do preço deslocaria: 

 A. a curva IS. 

 B. a curva LM. 

 C. a curva de procura agregada. 

 

19. À medida que o nível do preço declina ao longo da curva de procura agregada, é 

mais provável que a taxa de juro: 

 A. decline. 

 B. suba. 

 C. permaneça inalterada. 

 

20. O nível de output em pleno emprego, ou natural, é mais bem descrito como: 

 A. o nível máximo que se pode obter com os recursos existentes. 

 B. o nível ao qual todos os trabalhadores disponíveis têm empregos consistentes 

com as suas capacidades. 

 C. um nível com uma quantidade modesta e estável de trabalhadores 

desempregados a fazerem a transição para novos empregos. 

 

21. Qual das seguintes descreve melhor a curva de oferta agregada a curto prazo (e. g., 

um a dois anos)? A curva de oferta agregada a curto prazo é: 

 A. plana, porque o output é mais flexível do que os preços a curto prazo. 

 B. vertical porque os salários e outros preços de input ajustam-se por completo 

ao nível do preço. 

 C. com declive ascendente porque preços de input não se ajustam por completo 

ao nível do preço a curto prazo. 

 

22. Se os salários fossem automaticamente ajustados em resposta a alterações no nível 

do preço, é mais provável que a curva de oferta agregada a curto prazo seja: 

 A. mais plana. 

 B. mais inclinada. 
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 C. inalterada. 

 

23. A causa menos provável de uma diminuição na procura agregada é: 

 A. impostos mais elevados. 

 B. uma moeda interna mais fraca. 

 C. uma queda na utilização da capacidade. 

 

24. Qual das seguintes tem maior probabilidade de causar um deslocamento para a 

esquerda da curva de oferta agregada a longo prazo? 

 A. Salários nominais mais elevados 

 B. Um declínio de produtividade 

 C. Um aumento dos impostos coletivos 

 

25. É mais provável que um aumento da riqueza das famílias cause um aumento em: 

 A. poupanças familiares. 

 B. despesas de investimentos. 

 C. despesas de consumo. 

 

26. Quando tanto a oferta agregada e a procura agregada aumentam o resultado mais 

provável será: 

 A. uma subida da inflação. 

 B. maior desemprego. 

 C. um aumento do PIB nominal. 

 

27. Qual dos seguintes tem menor probabilidade de ser causado por uma deslocação na 

procura agregada? 

 A. Estagflação. 

 B. Um fosso recessivo. 

 C. Um fosso inflacionário. 

 

28. Após um aumento acentuado no preço da energia, é mais provável que o nível geral 

do preço suba a curto prazo: 

 A. e permaneça elevado indefinidamente a menos que o banco central o 

restrinja. 

 B. mas permaneça inalterado a longo prazo a menos que a oferta da moeda seja 

aumentada. 

 C. e continue a subir até que todos os preços tenham aumentado pela mesma 

proporção. 

 

29. Entre as economias desenvolvidas, quais das seguintes fontes de crescimento 

económico tem maior probabilidade de explicar desempenho de crescimento superior? 

 A. Tecnologia 

 B. Capital social 

 C. Oferta de mão-de-obra 

 

30. Qual dos seguintes pode ser medido diretamente? 

 A. PIB potencial 

 B. Produtividade de mão-de-obra 

 C. Produtividade total dos fatores 
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31. A taxa de crescimento sustentável é mais bem estimada como: 

 A. a média ponderada das taxas de crescimento do capital e da mão-de-obra. 

 B. crescimento na força de mão-de-obra mais crescimento da produtividade da 

mão-de-obra. 

 C. crescimento na produtividade total dos fatores mais crescimento no rácio de 

capital para mão-de-obra. 

 

32. No modelo neo-clássico, ou modelo de Solow, um aumento na produtividade total 

dos fatores reflete um aumento: 

 A. nos retornos á escala. 

 B. no output para dados inputs. 

 C. na taxa de crescimento sustentável. 

 

A informação que se segue diz respeito às informações 33 e 34. 
 

Uma empresa de previsão económica estimou a seguinte equação a partir de informação 

histórica baseada no modelo de crescimento neo-clássico: 

 

 Crescimento do output potencial = 1,5 + 0,72 (Crescimento da mão-de-obra) + 

0,28 (Crescimento do capital) 

 

33. A interceção (1,5) nesta equação é mais bem descrita como: 

 A. a taxa de crescimento sustentável a longo prazo. 

 B. a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores. 

 C. crescimento histórico acima das tendências cuja sustentabilidade é 

improvável. 

 

34. O coeficiente na taxa de crescimento da mão-de-obra (0,72) nesta equação é mais 

bem interpretado como: 

 A. a taxa de participação da força de trabalho. 

 B. a produtividade marginal da mão-de-obra. 

 C. a quota de rendimento ganha pela mão-de-obra. 

 

35. É mais provável que a convergência de rendimentos ao longo do tempo entre países 

de mercados emergentes e países desenvolvidos seja devido a: 

 A. produtividade total dos fatores. 

 B. produtividade marginal do capital decrescente. 

 C. o esgotamento de recursos não renováveis. 
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Capítulo 6 

 

Compreender Ciclos Económicos 

 
Resultados de Aprendizagem 

 
Após a conclusão deste capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Descrever o ciclo económico e as suas fases. 

 Explicar os padrões típicos de variação de uso de recursos, a atividade do setor 

imobiliário e a atividade do setor de comércio externo, à medida que uma economia 

atravessa o ciclo económico. 

 Descrever as teorias do ciclo económico. 

 Descrever os tipos de desemprego e as medidas de desemprego. 

 Explicar a inflação, a hiperinflação, a desinflação, e a deflação. 

 Explicar a construção de índices usados para medir a inflação. 

 Comparar medidas de inflação, incluindo os seus usos e limitações. 

 Distinguir entre inflação pelos custos e inflação pela procura. 

 Descrever os indicadores económicos, incluindo os seus usos e limitações. 

 Identificar a fase passada, a fase atual ou a fase futura prevista do ciclo económico 

de uma economia baseando-se em fatores económicos. 

 

Resumo Geral 

 
 Os ciclos económicos são uma caraterística fundamental das economias de mercado, 

mas as suas amplitudes e durações variam consideravelmente. 

 Os ciclos económicos têm quatro fases: cava, expansão, pico e contração. 

 As teorias Keynesianas concentram-se nas variações da procura agregada (PA). Se a 

PA se deslocar para a esquerda os Keynesianos defendem uma intervenção do Estado 

para restaurar o pleno emprego e evitar uma espiral deflacionista. Os monetaristas 

argumentam que a calendarização das políticas do Estado é incerta e que é geralmente 

melhor deixar que a economia encontre o seu novo equilíbrio sem assistência, mas 

assegurando que a oferta da moeda se mantém crescente a um ritmo equilibrado. 

 As teorias neo-clássicas e de ciclos económicos reais (RBC) também consideram as 

flutuações da oferta agregada (OA). Se a OA se deslocar para a esquerda devido a um 

aumento dos preços dos inputs ou para a direita devido a uma diminuição dos preços ou 

ao progresso tecnológico, a economia irá gradualmente convergir para o seu novo 

equilíbrio. Em geral, a intervenção do Estado não é necessária porque pode exacerbar a 

flutuação ou atrasar a convergência para o equilíbrio. Os Neo Keynesianos afirmam que 

as frições na economia podem impedir a convergência, e as políticas do Estado podem 

ser necessárias. 

 A procura de fatores de produção pode alterar-se a curto prazo como resultado das 

variações em todos os componentes do PIB: consumo (e.g., as famílias preocupam-se 

mais com o futuro, poupam mais e portanto deslocam a PA para a esquerda): 

investimento (e. g., as empresas prevêem que os clientes aumentem a procura por isso 

compram novo equipamento, deslocando a PA para a direita; outro exemplo é quando 
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as empresas introduzem novas tecnologias, deslocando então a OA a longo prazo para a 

direita); despesas públicas (e. g., políticas fiscais e monetárias fazem deslocar a PA), e 

exportações líquidas (e. g., crescimento mais rápido noutros países gera procura mais 

elevada para os produtos do país de origem, deslocando então a PA para a direita, ou 

preços mais elevados de inputs importados deslocam a OA para a esquerda). Qualquer 

variação na PA e na OA afetará a procura dos fatores de produção (capital e mão-de-

obra) que são usados para produzir o próximo nível de PIB. 

 O desemprego tem subcategorias diferentes: fricional (pessoas que não estão a 

trabalhar porque estão entre dois empregos); estrutural (pessoas que estão 

desempregadas porque não têm as qualificações exigidas pelas oportunidades ou 

residem longe dos empregos); trabalhadores desencorajados, que são pessoas 

desempregadas que desistiram de procurar empregos porque não acreditam que 

conseguirão achar um (não são considerados parte da força de trabalho nas estatísticas 

de desemprego); e pessoas voluntariamente desempregadas que não desejam trabalhar, 

por exemplo, porque estão a estudar, reformaram-se cedo, ou são muito ricas (também 

não são considerados parte da força de trabalho nas estatísticas de desemprego). 

 Existem tipos diferentes de inflação. “Hiperinflação” indica uma taxa de inflação 

elevada (e.g., 100 por cento por ano) e crescente; deflação indica uma taxa de inflação 

negativa (os preços diminuem); a inflação importada está associada ao crescimento do 

custo dos inputs que vêm do exterior; a inflação pela procura é causada por restrições na 

produção que impedem as empresas de fazerem tantos bens quanto o mercado exige 

(por vezes é chamada de inflação de tempo de guerra porque os bens tendem a ser 

racionados em tempos de guerra). 

 Os indicadores económicos são estatísticas sobre variáveis macroeconómicas que 

ajudam a compreender em que fase do ciclo económico é que uma economia se 

encontra. São de particular importância os indicadores principais, que sugerem o curso 

provável da economia no futuro próximo. Nenhum indicador económico é perfeito, e 

muitas destas estatísticas são sujeitas a revisões periódicas. 

 Os níveis do preço são afetados por fatores reais e fatores monetários. Os fatores 

reais incluem a oferta agregada (um aumento da oferta conduz a uma diminuição dos 

preços) e procura agregada (um aumento da procura conduz a um aumento dos preços). 

Os fatores monetários incluem a oferta da moeda (mais dinheiro a circular, se a 

economia estiver em equilíbrio, conduzirá a preços mais elevados) e a velocidade da 

moeda (aumento da velocidade, se a economia estiver em equilíbrio, conduzirá a preços 

mais elevados). 

 A inflação é medida por muitos índices. Os índices do preço no consumidor 

refletem os preços de um cabaz de bens e serviços que é tipicamente comprado por uma 

família normal. Os índices de preço no produtor medem o custo de um cabaz de 

matérias-primas, inputs intermédios, e produtos finais. Os deflatores do PIB medem o 

preço do pacote de bens e serviços produzidos dentro de uma economia num dado ano. 

Os indices principais excluem artigos voláteis, tais como produtos agrícolas e energia, 

cujos preços tendem a variar mais do que os de os outros bens. 

 

Exercícios de Treino
7
 

 

1. É mais frequente que a análise de ciclos económicos descreva a atividade económica 

que é conduzida através de: 

 A. empresas do Estado. 

                                                 
7
 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Greg Gocek, CFA (Downers Grove, Illinois, EUA). 
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 B. cooperativas agrícolas. 

 C. empresas privadas. 

 

2. Os característicos padrões dos ciclos económicos de cava, expansão, pico e contração 

são: 

 A. periódicos. 

 B. recorrentes. 

 C. de duração semelhante. 

 

3. Durante a fase de contração de um ciclo económico, é mais provável que: 

 A. os indicadores de inflação estejam estáveis. 

 B. a atividade económica agregada esteja a diminuir. 

 C. a preferência dos investidores pelos títulos da dívida pública decline. 

 

4. Um pico económico é mais intimamente associada a: 

 A. uma aceleração da inflação. 

 B. desemprego estável. 

 C. uma redução das despesas de capital. 

 

5. Baseando-se em padrões típicos de utilização de mão-de-obra através do ciclo 

económico, é mais provável que a produtividade (output por horas de trabalho) esteja 

mais elevada: 

 A. no pico de uma expansão económica. 

 B. numa expansão em maturação. 

 C. no fundo de uma recessão. 

 

6. Numa recessão, as empresas têm maior probabilidade de ajustar o stock de capital 

físico: 

 A. vendendo-o a preços de venda relâmpago. 

 B. não fazendo manutenção ao equipamento. 

 C. cancelando rapidamente a atividade de construção. 

 

7. É mais provável que o rácio de existências para vendas esteja a subir: 

 A. enquanto uma contração se manifesta. 

 B. parcialmente durante uma recuperação. 

 C. perto do topo de um ciclo económico. 

 

8. A escola económica austríaca designa uma causa principal do ciclo económico a: 

 A. intervenção do Estado mal pensada. 

 B. destruição criativa do progresso tecnológico. 

 C. preços rígidos e expetativas de salários que exageram as tendências. 

 

9. Os monetaristas são a favor de um papel limitado para o Estado, defendendo que: 

 A. as políticas do Estado operam com atraso. 

 B. as empresas levam tempo a ajustar-se a choques sistémicos para a economia. 

 C. o uso de recursos é eficiente quando a receita marginal é igual ao custo 

marginal. 

 

10. A categoria de trabalhador desencorajado é definida de modo a incluir pessoas que: 

 A. são sobrequalificadas para os seus empregos. 
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 B. podem procurar emprego mas escolhem não o fazer. 

 C. estão atualmente à procura de emprego sem o encontrarem. 

 

11. A taxa de desemprego é considerada um indicador em atraso porque: 

 A. novos tipos de emprego têm de ser definidos para que os seus trabalhadores 

possam contar. 

 B. as famílias com vários trabalhadores mudam de empregos a um ritmo mais 

lento. 

 C. as empresas demoram a contratar e despedir devido aos custos associados. 

 

12. O fator cujo efeito na taxa de desemprego é mais difícil estimar é: 

 A. o progresso tecnológico. 

 B. o uso de trabalhadores temporários. 

 C. a natureza do subemprego. 

 

13. É mais provável que a categoria de pessoas que seriam prejudicadas por um 

aumento da taxa de inflação são: 

 A. donos de casas com créditos à habitação de taxa fixa de 30 anos. 

 B. reformados que dependem de um pagamento de uma anuidade fixa. 

 C. trabalhadores empregados ao abrigo de contratos com cláusulas de indexação 

de salários. 

 

14. O termo que descreve o momento em que a inflação declina contudo permanece a 

um nível positivo é: 

 A. deflação. 

 B. estagflação. 

 C. desinflação. 

 

15. É mais provável que a deflação seja associada a: 

 A. uma escassez de receitas públicas. 

 B. contração macroeconómica substancial. 

 C. uma política monetária com o propósito explícito de combater a inflação. 

 

16. A consequência menos provável de um período de hiperinflação é: 

 A. a redução da velocidade de acumulação da moeda. 

 B. o aumento da oferta da moeda. 

 C. a possibilidade de agitação social. 

 

A informação que se segue diz respeito às Questões 17 e 18. 

 

Cabazes de consumo e Preços ao longo de Dois Meses_________________________ 
Data  ______Novembro de 2010__   Dezembro de 2010__ 

Bens  Quantidade    Preço  Quantidade   Preço______ 

Açúcar        70 kg  €0,90/kg       120 kg  €1,00/kg 

Algodão       60 kg  €0,60/kg         50 kg  €0,80/kg____ 

 

17. Assumindo que o período base para o consumo de 2010 é Novembro e que o índice 

de preços inicial está estabelecido como 100, então a taxa de inflação, após calcularmos 

o índice de preços de Dezembro como índice de Laspeyres, está mais próxima de: 

 A. 19,2 por cento. 



 46 

 B. 36,4 por cento. 

 C. 61,6 por cento. 

 

18. Para o cabaz de consumo de Dezembro, o valor do índice de Paasche está mais 

próximo de: 

 A. 116 

 B. 148. 

 C. 160. 

 

19. A característica de índices de preços no consumidor nacionais que é mais 

tipicamente partilhada pelas maiores economias mundiais é: 

 A. as áreas geográficas cobertas pelos seus inquéritos. 

 B. os pesos que colocam em bens e serviços cobertos. 

 C. o seu uso na determinação da política macroeconómica. 

 

20. Das seguintes afirmações que dizem respeito ao índice de preços no produtor (IPP), 

qual é a menos provável? 

 A. O IPP pode influenciar o IPC futuro. 

 B. Os pesos da categoria do IPP podem variar mais do que termos análogos do 

IPC. 

 C. O IPP é usado com maior frequência do que o IPC como marca de referência 

para ajustar os pagamentos ao abrigo de contrato de trabalho. 

 

21. É mais provável que a taxa de inflação em que se depende para determinar a política 

de economia pública é: 

 A. a inflação subjacente. 

 B. a inflação global. 

 C. um índice de preços de comida e energia. 

 

22. Qual é o efeito de produtividade do trabalho mais importante num cenário de 

inflação pelos custos? 

 A. O aumento da produtividade é indicador de uma economia forte e de uma 

tendência para a inflação. 

 B. O nível de produtividade determina o estatuto da economia relativamente à 

sua taxa de desemprego natural. 

 C. À medida que o crescimento da produtividade excede proporcionalmente o 

aumento dos salários, os aumentos dos preços dos produtos são menos prováveis. 

 

23. Qual das seguintes afirmações é a melhor descrição das características de 

indicadores económicos? 

 A. Os indicadores principais são importantes porque monitorizam a economia 

inteira. 

 B. Indicadores em atraso não precisam de revisões para medir condições 

passadas. 

 C. Uma combinação de indicadores principais e secundários pode fornecer 

previsões eficazes. 
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24. Quando o spread entre obrigações de 10 anos do Tesouro público dos Estados 

Unidos e a taxa de fundos federais
8
 se estreita e ao mesmo tempo a taxa básica de juro 

permanece inalterada, é mais provável que esta mistura de indicadores anuncie: 

 A. um futuro crescimento económico. 

 B. um futuro declínio económico. 

 C. uma futura estabilidade económica. 

 

25. Se, relativamente a antigos valores dos seus respetivos indicadores, o rácio de 

existências para vendas subiu, o custo de trabalho unitário está estável e o rendimento 

privado real diminuiu, então é mais provável que um pico no ciclo económico: 

 A. tenha ocorrido. 

 B. está prestes a ocorrer. 

 C. ocorrerá algures no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Empréstimos do banco central aos bancos privados com reservas insuficientes para cumprirem os 

levantamentos dos clientes, são realizados à taxa de fundos federais, uma taxa de juro relativamente 

baixa. 
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 Capítulo 7 

 

Política Fiscal e Monetária 

 
Resultados de Aprendizagem 

 
Após a conclusão deste capítulo, será capaz de fazer o seguinte: 

 

 Comparar política monetária e política fiscal. 

 Descrever funções e definições de dinheiro. 

 Explicar o processo de criação de dinheiro. 

 Descrever teorias da procura e oferta da moeda. 

 Descrever o efeito Fischer. 

 Descrever os papéis e objetivos dos bancos centrais. 

 Contrastar os custos da inflação prevista e não prevista. 

 Descrever a implementação de política monetária. 

 Descrever as qualidades de bancos centrais eficazes. 

 Explicar as relações entre política monetária e crescimento económico, inflação, 

juro, e taxas de câmbio. 

 Contrastar o uso de metas para a inflação, taxa de juros e taxa de câmbio pelos 

bancos centrais. 

 Determinar se uma política monetária é expansionista ou contracionista. 

 Descrever os limites da política fiscal. 

 Descrever os papéis e objetivos da política fiscal. 

 Descrever as ferramentas da política fiscal, incluindo as suas vantagens e 

desvantagens. 

 Descrever os argumentos a favor e contra a preocupação com o tamanho de um 

défice fiscal relativo ao produto interno bruto (PIB). 

 Explicar a implementação da política fiscal e as dificuldades de implementação. 

 Determinar se uma política fiscal é expansionista ou contracionista. 

 Explicar a interação da política monetária e política fiscal. 

 

Resumo Geral 

 
 Os Estados podem influenciar o desempenho das suas economias usando 

combinações de política monetária e fiscal. A política monetária refere-se às atividades 

do banco central que se destinam a influenciar a quantidade de dinheiro e crédito numa 

economia. Em contraste, a política fiscal refere-se às decisões do Estado acerca de 

despesas e tributação. Os dois conjuntos de políticas afetam a economia através de 

mecanismos diferentes. 

 O dinheiro cumpre três funções importantes: age como meio de troca, fornece aos 

indivíduos uma maneira de armazenar riqueza, e fornece uma unidade de conta 

conveniente à sociedade. Através do processo de reserva fracionária, o sistema bancário 

pode criar dinheiro. 

 A quantidade de riqueza que os cidadãos de uma economia decidem possuir na 

forma de dinheiro – em vez de, por exemplo, títulos ou património líquido – é 
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conhecido como a procura da moeda. Existem três motivos básicos para possuir 

dinheiro: para transações, precaução, e especulação. 

 A adição de uma unidade de reservas adicionais a um sistema bancário de reserva 

fracionária pode sustentar uma expansão da oferta da moeda por uma quantidade igual 

ao multiplicador bancário, definido como 1/depósito obrigatório (estabelecido como um 

decimal). 

 A taxa de juro nominal é constituída por três componentes: uma taxa de retorno real 

exigido, um componente para compensar os credores pela inflação futura, e um prémio 

de risco para compensar os credores pela incerteza (e.g. acerca da taxa de inflação 

futura). 

 Os bancos centrais adotam vários papéis nas economias modernas. São 

habitualmente os fornecedores monopolistas das suas moedas, os credores de ultimo 

recurso ao setor bancário, o banco do Estado e o banco dos bancos, e eles 

supervisionam os outros bancos com frequência. Podem expressar os seus objetivos de 

maneiras diferentes, mas o objetivo abrangente da maioria dos bancos centrais é a 

estabilidade do preço. 

 Para que um banco central seja capaz de implementar política monetária de maneira 

objetiva, precisa de ter um grau de independência do Estado, de ser credível e 

transparente nas suas metas e objetivos. 

 O derradeiro desafio para os bancos centrais que tentam manipular a oferta da 

moeda para influenciarem a economia, é que não podem controlar a quantidade de 

dinheiro que as famílias e as empresas depositam nos bancos, nem podem controlar com 

facilidade a disposição dos bancos em criar dinheiro pela expansão de créditos. Em 

conjunto, isto também significa que não podem sempre controlar a oferta da moeda. 

Portanto, existem limites definidos para o poder da política monetária. 

 O conceito de neutralidade da moeda é habitualmente interpretado como 

significando que o dinheiro não consegue influenciar a economia real a longo prazo. 

Contudo, através da definição da sua taxa de juro diretora, um banco central procura 

influenciar a economia real através do impato da taxa de juro diretora nas outras taxas 

de juro, nos preços de ativos e na taxa de câmbio do mercado e nas espetativas de 

agentes económicos. 

 As metas para a inflação são o tipo de política monetária mais comum – apesar de 

metas para a taxa de câmbio também serem usadas, particularmente em países em 

desenvolvimento. A flexibilização quantitativa procura estimular a procura agregada 

aumentando drasticamente a oferta da moeda. 

 A política fiscal envolve o uso de despesas públicas e arrecadação de receitas 

públicas (tributação) para afetar vários aspetos da economia: o nível geral de procura 

agregada numa economia e, portanto, o nível de atividade económica, a distribuição de 

rendimento e riqueza entre os diferentes segmentos da população e, portanto, a alocação 

de recursos entre diferentes setores e agentes económicos. 

 As ferramentas que os Estados usam para implementar política fiscal estão 

relacionadas com a maneira na qual arrecadam receitas e as diferentes formas de 

despesa. Os Estados habitualmente arrecadam dinheiro através de uma combinação de 

impostos diretos e indiretos. A despesa pública pode ser atual nos bens e serviços ou 

pode tomar a forma de despesa capital – por exemplo, em projetos de infra-estrutura. 

 À medida que o crescimento económico enfraquece, ou quando está em recessão, 

um Estado pode decretar uma política fiscal expansionista – por exemplo, aumentando 

as despesas sem realizar um aumento da tributação para compensar. De maneira 

semelhante, ao reduzir as despesas e manter as receitas de impostos, uma política 
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contracionista pode reduzir a atividade económica. A política fiscal pode então 

desempenhar um papel importante na estabilização de uma economia. 

 Apesar de tanto a política fiscal como a monetária poderem alterar a procura 

agregada, operam através de canais diferentes; as políticas não são, portanto, 

intercambiáveis, e é concebível que possam opor-se a menos que o governo e o banco 

central coordenem os seus objetivos. 

 

Exercícios de Treino
9
 

 

1. À medida que o depósito obrigatório aumenta, o multiplicador bancário: 

 A. aumenta 

 B. diminui 

 C. permanece igual 

 

2. Qual é afirmação mais precisa em relação à procura da moeda? 

 A. A procura da moeda por precaução está diretamente relacionada com o PIB. 

 B. A procura da moeda para transações está inversamente relacionada com os 

retornos das obrigações. 

 C. A procura especulativa está inversamente relacionada com a perceção de 

risco de outros ativos. 

 

3. O seguinte Gráfico mostra a oferta e a procura do dinheiro: 

 

Taxa de 

juro 

nominal 

 

 

   Quantidade de dinheiro 

 

Existe um excesso de oferta da moeda quando a taxa nominal de juro é: 

                                                 
9
 Estes exercícios de treino forma desenvolvidos por Karen O’Connor Rubsam, CFA (Fountain Hills, 

Arizona, EUA). 
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 A. I0. 

 B. I1. 

 C. I2. 

 

4. De acordo com a teoria da neutralidade da moeda, o crescimento da oferta da moeda 

não afeta variáveis tais como o output real e o emprego: 

 A. a longo prazo. 

 B. a curto prazo. 

 C. a longo prazo e a curto prazo. 

 

5. Qual das seguintes afirmações descreve melhor uma assunção fundamental quando a 

política monetária é utilizada para influenciar a economia? 

 A. Os mercados financeiros são eficientes. 

 B. O dinheiro não é neutro a curto prazo. 

 C. As taxas oficiais não afetam as taxas de câmbio. 

 

6. É mais provável que os monetaristas acreditem que: 

 A. existe uma relação causal que passa da inflação para o dinheiro. 

 B. a inflação pode ser afetada pela variação da taxa de crescimento da oferta da  

moeda. 

 C. inovação financeira rápida no mercado aumenta a eficácia da política 

monetária. 

 

7. A proposição que a taxa de juro real é relativamente estável é mais proximamente 

associada: 

 A. ao efeito Fischer. 

 B. à neutralidade da moeda. 

 C. a teoria quantitativa da moeda. 

 

8. Qual das seguintes equações é uma consequência do efeito Fischer? 

 A. Taxa de juro nominal = Taxa de juro real + Taxa de inflação prevista 

 B. Taxa de juro real = Taxa de juro nominal + Taxa de inflação prevista 

 C. Taxa de juro nominal = Taxa de juro real + Prémio de risco do mercado 

 

9. Os bancos centrais estariam tipicamente mais preocupados com os custos de: 

 A. baixos níveis de inflação que são antecipados. 

 B. níveis moderados de inflação que são antecipados. 

 C. níveis moderados de inflação que não são antecipados. 

 

10. É menos provável que a política monetária inclua: 

 A. definir uma meta para a taxa de inflação. 

 B. alterar uma taxa de juro oficial. 

 C. promulgar um programa de pagamento por transferência. 

 

11. Qual papel é que um banco central teria menor probabilidade de assumir? 

 A. Credor de último recurso. 

 B. Único supervisor dos bancos. 

 C. Fornecedor da moeda. 
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12. Qual é a afirmação mais precisa em relação aos bancos centrais e á política 

monetária? 

 A. As atividades do banco central são tipicamente realizadas com intenção de 

manter a estabilidade do preço. 

 B. As políticas monetárias funcionam através da economia por meio de quatro 

canais independentes. 

 C. As taxas de juro comerciais e interbancárias deslocam-se inversamente às 

taxas de juro oficiais. 

 

13. Quando um banco central anuncia uma diminuição na sua taxa de juro diretora 

oficial, o impato desejado é um aumento: 

 A. em investimento. 

 B. em taxas de empréstimo interbancárias. 

 C. no valor da moeda nacional em câmbio por outras moedas. 

 

14. Qual é a ação menos provável que um banco central tomará se quiser encorajar as 

empresas e os agregados domésticos privados a pedirem empréstimos para propósitos 

de investimento e consumo? 

 A. Vender títulos da dívida pública a longo prazo. 

 B. Comprar obrigações do Tesouro público a longo prazo. 

 C. Comprar obrigações hipotecárias ou outros títulos. 

 

15. Um banco central que decide os níveis desejados de taxas de juro e inflação e o 

horizonte de tempo ao qual o objetivo da inflação deve ser alcançado é mais 

precisamente descrito como sendo: 

 A. independente de metas e funcionalmente independente. 

 B. independente de metas mas não funcionalmente independente. 

 C. Funcionalmente independente mas não independente de metas. 

 

16. Qual o resultado mais provável que um país que mantém uma meta para a taxa de 

câmbio terá quando a taxa de inflação sobe acima do nível da taxa de inflação no país 

alvo? 

 A. Um aumento nas taxas de juro a curto prazo 

 B. Um aumento na oferta da moeda interna 

 C. Um aumento nas suas reservas de moeda externa 

 

17. As repetidas compras a mercado aberto de obrigações governamentais por um banco 

central: 

 A. diminuem a oferta da moeda. 

 B. são proibidas na maioria dos países. 

 C. são consistentes com uma política monetária expansionista. 

 

18. Em teoria, definir a taxa de juro diretora de maneira igual à taxa de juro neutra 

deveria promover: 

 A. inflação estável. 

 B. um orçamento equilibrado. 

 C. um aumento da taxa de emprego. 

 

19. É mais provável que um período prolongado de uma taxa de juros oficial de zero 

sem um aumento no crescimento económico sugira que: 
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 A. a flexibilização quantitativa tem de ser limitada para ser bem sucedida. 

 B. poderão haver limites para a eficácia da política monetária. 

 C. conceber metas para os níveis da reserva é mais importante do que conceber 

metas para taxas de juro. 

 

20. É mais provável que aumentar o depósito obrigatório seja um exemplo de qual tipo 

de política monetária? 

 A. Neutra. 

 B. Expansionista. 

 C. Contracionista. 

 

21. Qual das seguintes é uma limitação na habilidade dos bancos centrais de 

estimularem o crescimento em períodos de deflação? 

 A. Equivalência Ricardiana. 

 B. A interação da política monetária com a política fiscal. 

 C. O fato que as taxas de juro têm um valor mínimo (zero porcento). 

 

22. A limitação menos provável para a eficácia da política monetária é que os bancos 

centrais não podem: 

 A. determinar com precisão o estado neutro do juro. 

 B. regular a disposição das instituições financeiras para fazerem empréstimos. 

 C. controlar quantias que os agentes económicos depositam em bancos. 

 

23. Qual das seguintes é o exemplo menos provável de uma ferramenta de política 

fiscal? 

 A. Financiamento público de uma central elétrica 

 B. Regulação do sistema de pagamento 

 C. A compra de obrigações do Estado da parte do banco central 

 

24. O objetivo menos provável de uma política fiscal do Estado é: 

 A. redistribuir rendimento e riqueza. 

 B. influenciar o output nacional agregado. 

 C. assegurar a estabilidade do poder de compra da sua moeda. 

 

25. Dado um banco central independente, é mais provável que as ações de política 

monetária sejam mais: 

 A. rapidamente implementadas que as políticas fiscais. 

 B. eficazes que as políticas fiscais quando um grupo especifico é alvejado. 

 C. eficazes que as políticas fiscais quando combatem uma economia 

deflacionista. 

 

26. Qual das afirmações acerca da política fiscal é a mais precisa? 

 A. Para aumentar as despesas de capital de comércio, os impostos de rendimento 

privado devem ser reduzidos. 

 B. Défices orçamentais ciclicamente ajustados são indicadores apropriados da 

política fiscal. 

 C. Um aumento no excedente do orçamento está associado à política fiscal 

expansionista. 
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27. A explicação menos provável para o fato que a política fiscal não consegue 

estabilizar a procura agregada por completo é que: 

 A. o comportamento do setor privado muda ao longo do tempo. 

 B. as alterações de políticas são implementadas muito depressa. 

 C. a política fiscal centra-se mais na inflação do que no desemprego. 

 

28. Qual das seguintes representa melhor uma política fiscal contracionista? 

 A. Despesas públicas numa ferroviária de alta velocidade 

 B. Uma suspensão temporária de impostos sobre os salários 

 C. Uma paralisação das despesas públicas discricionárias 

 

29. Um “Regime de compensação imediata” que requer que qualquer corte de impostos 

ou aumento na despesa de títulos seja compensado por um aumento em outros impostos 

ou redução em outras despesas de títulos, é um exemplo de qual posição de política 

fiscal? 

 A. Neutra 

 B. Expansionista 

 C. Contracionista 

 

30. Flexibilização quantitativa, a compra de títulos privados ou públicos a indivíduos e 

fundações pelos bancos centrais, é um exemplo de qual posição de política monetária? 

 A. Neutra. 

 B. Expansionista. 

 C. Contracionista. 

 

31. O argumento mais provável contra níveis de divida nacional elevados é que: 

 A. a dívida é devida internamente a concidadãos. 

 B. eles criam desincentivos para a atividade económica. 

 C. eles podem financiar investimento no capital físico e humano. 

 

32. Qual das seguintes afirmações em relação aos défices fiscais é a mais correta? 

 A. Um aumento das despesas públicas pode conduzir a um aumento das taxas de 

juro e a uma diminuição do investimento do setor privado. 

 B. As ações do banco central que aumentam a oferta da moeda para abordar 

condições deflacionistas diminuem os défices fiscais. 

 C. De acordo com a equivalência Ricardiana, os défices têm um efeito 

multiplicativo nas despesas do consumidor. 

 

33. Qual a política alternativa que tem maior probabilidade de ser eficaz para o 

crescimento, tanto do setor publico como do privado? 

 A. Política fiscal acomodatícia / política monetária acomodatícia 

 B. Política fiscal acomodatícia / política monetária restritiva 

 C. Política fiscal restritiva / política monetária restritiva 
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Capítulo 8 

 

Comércio Internacional e Fluxos de Capital 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Comparar o produto interno bruto e o produto nacional bruto. 

 Descrever os benefícios e custos do comércio internacional. 

 Distinguir entre vantagem comparativa e vantagem absoluta. 

 Explicar os modelos de comércio Ricardiano e Heckscher-Ohlin e a(s) fonte(s) de 

vantagem comparativa em cada modelo. 

 Comparar tipos de comércio e restrições de capital e as suas implicações 

económicas. 

 Explicar motivações para e as vantagens de blocos comerciais, mercados comuns, e 

uniões económicas. 

 Descrever a balança de pagamentos, incluindo os seus componentes. 

 Explicar como as decisões dos consumidores, empresas e Estados afetam a balança 

dos pagamentos. 

 Descrever as funções e objetivos das organizações internacionais que facilitam o 

comércio, incluindo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a 

Organização Mundial do Comércio. 

 

Resumo Geral 
 

 Os benefícios do comércio incluem: 

 Ganhos do intercâmbio e da especialização. 

 Ganhos de economias de escala à medida que as empresas adicionam novos 

mercados para os seus produtos. 

 Maior variedade de produtos disponíveis para os agregados domésticos privados 

e para as empresas. 

 Um aumento de concorrência e alocação de recursos mais eficiente. 

 Um país tem uma vantagem absoluta na produção de um bem (ou serviço) se for 

capaz de produzir esse bem a um custo absoluto inferior ou usar menos recursos na sua 

produção do que o seu parceiro de negócios. Um país possui uma vantagem 

comparativa na produção de um bem se o seu custo de oportunidade de produzir esse 

bem for menor que o do seu parceiro de negócios. 

 Mesmo se um país não tiver vantagem absoluta na produção de qualquer bem, pode 

lucrar pelo comércio ao produzir e exportar os bens nos quais tem uma vantagem 

comparativa e importar bens nos quais tem uma desvantagem comparativa. 

 No modelo de comércio Ricardiano, a vantagem comparativa e o padrão de 

comércio são determinados por diferenças na tecnologia entre países. No modelo de 

comércio Heckscher-Ohlin, a vantagem comparativa e o padrão de comércio são 

determinados por diferenças na dotação de fatores entre países. Na realidade, a 

tecnologia e a dotação de fatores são determinantes de padrões de comércio 

complementares e não mutuamente exclusivos. 
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 As barreiras ao comércio impedem o livre fluxo de bens e serviços entre países. Os 

Estados impõem barreiras ao comércio por várias razões, incluindo a promoção de 

objetivos de desenvolvimento específicos, para contrariar certas imperfeições no 

funcionamento dos mercados, ou para responder a problemas que as suas economias 

enfrentam. 

 Para propósitos de política de comércio internacional e análise, um país pequeno é 

definido como incapaz de afetar o preço mundial dos bens comercializados. As decisões 

de produção e/ou consumo de um país grande alteram os preços relativos dos bens 

comercializados. 

 Num país pequeno, as barreiras ao comércio geram uma perda líquida de bem-estar 

social decorrente da distorção de decisões de consumo e da produção e a alocação de 

recursos ineficiente associada. 

 As barreiras ao comércio podem gerar um ganho líquido de bem-estar social num 

país grande se o ganho da melhora dos seus termos comerciais (preços de exportação 

mais elevados e preços de importação mais reduzidos) mais do que compensar a perda 

que advém da distorção de alocações de recursos. Contudo, o país grande só pode 

ganhar se impuser uma perda de bem-estar ainda maior aos seus parceiros de negócios. 

 Uma tarifa de importação e uma quota de importação têm o mesmo efeito no preço, 

na produção, e no comércio. Contudo, com uma quota toda ou parte da receita que teria 

sido arrecadada pela tarifa equivalente é capturada por produtores externos (ou pelo 

Estado externo) como renda da quota. Por isso, a perda de bem-estar sofrida pelo país 

importador é geralmente maior com uma quota. 

 Uma restrição de exportações voluntária é imposta pelo país exportador. Tem o 

mesmo impato no país importador que uma quota de importação cuja renda de quota é 

completamente capturada pelos países externos. 

 Um subsídio de exportação encoraja as empresas a exportarem os seus produtos em 

vez de os vender no mercado interno. A distorção de produção, consumo e decisões 

comerciais gera uma perda de bem-estar social. A perda de bem-estar social é maior 

para um país grande porque produção e exportação mais elevadas do produto subsidiado 

reduzem o seu preço global – isto é, piora os termos comerciais do país. 

 As restrições de capital são definidas como controlos impostos sobre a habilidade 

dos estrangeiros de possuírem ativos internos e/ou a habilidade dos residentes internos 

de possuírem ativos externos. Em contraste com as restrições comerciais, que limitam a 

transparência de um mercado de bens, as restrições de capital limitam a transparência de 

mercados financeiros. 

 Um bloco de comércio regional é um grupo de países que assinaram um acordo para 

reduzir e progressivamente eliminarem barreiras ao comércio e movimento de fatores de 

produção entre os membros do bloco. 

 O bloco poderá ou não ter barreiras ao comércio comuns contra os países que 

não são membros do bloco. Numa área de livre comércio todas as barreiras ao fluxo 

de bens e serviços entre os membros são eliminadas, mas cada país mantém as suas 

próprias políticas contra não membros. 

 Uma união aduaneira expande a ALC ao não só permitir livre movimento de 

bens e serviços entre membros, mas também criando uma política de comércio 

comum contra não membros. 

 Um mercado comum incorpora todos os aspetos de uma união aduaneira e 

expande-a ao permitir livre movimento de fatores de produção entre membros. 
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 Uma união económica incorpora todos os aspetos de um mercado comum e 

requer instituições económicas comuns e coordenação de políticas económicas entre 

membros. 

 Membros de uma união monetária adotam uma moeda comum. 

 De uma perspetiva de investimento, é importante compreender a natureza complexa 

e dinâmica das relações comerciais porque ajudam a identificar potenciais 

oportunidades de investimento lucrativas e também fornecem alguns sinais de aviso em 

avanço, acerca de quando desinvestir num mercado ou industria. 

 Os componentes principais da balança de pagamentos são: 

 A balança corrente, que reflete em grande parte o comércio em bens e serviços. 

 A balança de capital, que consiste em grande parte de transferências de capital e 

vendas líquidas de ativos não produzidos e não financeiros. 

 A balança financeira, que mede os fluxos de capital líquidos baseando-se em 

vendas e compras de ativos financeiros externos e internos. 

 As decisões dos consumidores, empresas e Estados influenciam a balança dos 

pagamentos. 

 Poupanças privadas baixas e/ou altos investimentos tendem a produzir um défice 

da balança corrente que tem de ser financiado por importações de capital líquidas; 

poupanças privadas elevadas e/ou baixos investimentos, contudo, produzem um 

excedente da balança corrente, equilibrado por exportações de capital líquidas. 

 Sendo tudo o resto constante, um défice público produz um défice da balança 

corrente e um excedente público conduz a um excedente da balança corrente. 

 Sendo tudo o resto constante, um défice da balança corrente sustentado contribui 

para o aumento de prémios de risco para ativos financeiros do país com défice. 

Países com excedente da balança corrente tendem a desfrutar de prémios de risco 

mais baixos do que países com défice de balança corrente. 

 Criado após a Segunda Guerra Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco 

Mundial e a Organização Mundial do Comércio são as três organizações principais que 

fornecem a estabilidade necessária ao sistema monetário internacional e facilitam o 

comércio internacional e o desenvolvimento. 

 A missão do FMI é assegurar a estabilidade do sistema monetário internacional, 

o sistema de taxas de câmbio e pagamentos internacionais que permite aos países 

comprarem bens e serviços uns aos outros. O FMI ajuda a manter sob controlo o 

risco de mercado específico para certos países e o risco sistémico global. 

 O Banco Mundial ajuda a criar a infra-estrutura económica básica essencial para 

a criação e manutenção dos mercados financeiros internos e uma indústria financeira 

em bom funcionamento nos países em desenvolvimento. 

 A missão da Organização Mundial do Comércio é promover o comércio livre 

através do fornecimento de uma principal estrutura institucional e reguladora de 

regras de comércio globais; sem esta estrutura seria difícil imaginar as empresas 

multinacionais globais de hoje. 

 

Exercícios de Treino
10

 
 

1. Qual das seguintes afirmações descreve melhor os benefícios do comércio 

internacional? 

                                                 
10

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Drew H. Boecher, CFA (Dedham, Massachusetts, 

EUA). 
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 A. Os países lucram com o intercâmbio e a especialização. 

 B. Os países recebem preços mais baixos pelas suas exportações e pagam preços 

mais elevados pelas importações. 

 C. A vantagem absoluta é necessária para que um país possa beneficiar do comércio 

a longo prazo. 

 

2. Qual das seguintes afirmações descreve melhor os custos do comércio internacional? 

 A. Países sem uma vantagem absoluta na produção de um bem não podem 

beneficiar significativamente do comércio internacional. 

 B. Os recursos podem precisar de ser alocados para, ou retirados a, uma industria, e 

empresas menos eficientes poderão ser obrigadas a abandonar a indústria, o que por sua 

vez pode conduzir a desemprego mais elevado. 

 C. A perda de empregos de fabricação nos países desenvolvidos como resultado da 

concorrência das importações significa que os países desenvolvidos beneficiam menos 

com o comércio do que os países em desenvolvimento. 

 

3. Suponha que o custo da produção de chá relativo ao do cobre é mais baixo em 

Tealand do que em Copperland. Com o comércio, é mais provável que a indústria do 

cobre em Copperland: 

 A. expanda. 

 B. contraia. 

 C. permaneça estável. 

 

4. Um país tem uma vantagem comparativa na produção de um bem se: 

 A. for capaz de produzir o bem a um custo mais baixo que o seu parceiro comercial. 

 B. o seu custo de oportunidade de produzir o bem for menor do que o do seu 

parceiro comercial. 

 C. o seu custo de oportunidade de produzir o bem for maior do que o do seu 

parceiro comercial. 

 

5. Suponha que o México exporta vegetais para o Brasil e importa lanternas usadas para 

operação mineira ao Brasil. O output por trabalhador por dia em cada país é a seguinte: 

_______________________________________________ 

    Lanternas  Vegetais  

México        20        60 

Brasil         40                              80______  

 

Qual o país que tem uma vantagem comparativa na produção de vegetais, e qual é o 

custo de oportunidade mais relevante? 

 A. Basil: 2 vegetais por lanterna. 

 B. México: 1,5 vegetais por lanterna. 

 C. México: ⅓ de lanterna por vegetal. 

 

6. Suponha que três países produzem réguas e lápis, sendo o output por trabalhador por 

dia em cada país a seguinte: 

________________________________________________ 

    Réguas   Lápis  _ 

México      20                              40 

Brasil       30                              90 

China       40                             160_________ 



 59 

 

Qual o país que tem a maior vantagem comparativa na produção de réguas? 

 A. China 

 B. Brasil 

 C. México 

 

7. No modelo comercial Ricardiano, a vantagem comparativa é determinada por: 

 A. tecnologia. 

 B. o rácio de capital para mão-de-obra. 

 C. o nível de produtividade laboral. 

 

8. No modelo comercial Ricardiano, um país captura mais ganhos do comércio se: 

 A. produzir todos os produtos enquanto o seu parceiro de negócios se especializa em 

apenas um bem. 

 B. os termos de comércio são mais próximos dos seus preços autárcicos do que dos 

preços autárcicos do seu parceiro. 

 C. os termos de comércio estão mais próximos dos preços autárcicos do seu parceiro 

do que dos seus preços autárcicos. 

 

9. A Alemanha tem muito mais capital por trabalhador do que Portugal. Em autarcia, 

cada país produz e consome tanto máquinas ferramenta como vinho. A produção de 

máquinas ferramenta é de capital relativamente intensivo enquanto que a vinicultura 

requer mão-de-obra intensiva. De acordo com o modelo Heckscher-Ohlin, quando o 

comércio abre: 

 A. a Alemanha deveria exportar máquinas ferramenta e Portugal deveria exportar 

vinho. 

 B. a Alemanha deveria exportar vinho e Portugal deveria exportar máquinas 

ferramenta. 

 C. a Alemanha deveria produzir apenas máquinas ferramenta e Portugal deveria 

produzir apenas vinho. 

 

10. De acordo com o modelo Heckscher-Ohlin, quando o comércio abre: 

 A. o fator escasso ganha relativamente ao fator abundante em cada país. 

 B. o fator abundante ganha relativamente ao fator escasso em cada país. 

 C. o rendimento é redistribuído entre países mas não internamente em cada país. 

 

11. Qual o tipo de restrição comercial que tem maior probabilidade de aumentar a 

receita interna do Estado? 

 A. Uma tarifa 

 B. Uma quota de importação 

 C. Um subsídio de exportação 

 

12. Qual das seguintes restrições comerciais é que tem maior probabilidade de resultar 

na maior perda de bem-estar para o país importador? 

 A. Uma tarifa 

 B. Uma quota de importação 

 C. Uma restrição de exportações voluntária 

 

13. Um país grande pode: 

 A. beneficiar da imposição de uma tarifa. 
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 B. beneficiar de um subsidio de exportação. 

 C. não beneficiar de qualquer restrição comercial. 

 

14. Se o Brasil e a África do Sul tiverem comércio livre um com o outro, uma política 

de comércio comum contra todos os outros países, mas não possuírem movimento livre 

de fatores de produção entre si, então o Brasil e a África do Sul são parte de: 

 A. uma união aduaneira. 

 B. um mercado comum. 

 C. uma área de livre comércio (ALC). 

 

15. Qual dos seguintes fatores descreve melhor porque é que os acordos de comércio 

regionais são mais populares do que acordos comerciais maiores e multilaterais? 

 A. Custos de deslocação mínimos 

 B. Desvios de comércio que beneficiam os membros 

 C. Coordenação de políticas mais rápida e mais fácil 

 

16. A venda de direitos de mineração seria capturada em qual dos seguintes 

componentes de balança de pagamentos? 

 A. Balança de capital 

 B. Balança corrente 

 C. Balança financeira 

 

17. Os pagamentos de patentes e serviços jurídicos são registados em qual dos seguintes 

componentes da balança de pagamentos? 

 A. Balança de capital 

 B. Balança corrente 

 C. Balança financeira 

 

18. Durante o trimestre mais recente, uma empresa de aço na Coreia do Sul efetuou as 

seguintes transações: 

 A empresa comprou minério de ferro à Austrália por 50 milhões de AUD. 

 Vendeu aço finalizado aos Estados Unidos por 65 milhões de USD. 

 Pediu 50 milhões de AUD emprestados a um banco em Sidney. 

 Recebeu um dividendo de 10 milhões de USD de uma filial nos E.U. 

 Pagou 550 milhões de KRW a uma empresa de transporte da Coreia do Sul. 

 Qual dos seguintes seria refletido na balança corrente do trimestre? 

 A. O empréstimo 

 B. O transporte 

 C. O dividendo 

 

19. Qual dos seguintes é que mais provavelmente contribui para o défice da balança 

corrente? 

 A. Impostos elevados 

 B. Poupança privada baixa 

 C. Investimento privado baixo 

 

20. Qual das seguintes condições crónicas é menos alarmante para os credores do país 

com défice? 

 A. Consumo elevado 

 B. Investimento privado elevado 
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 C. Despesa pública elevada 

 

21. Qual das seguintes organizações de comércio internacional regula o comércio 

através de fronteiras entre nações a uma escala global? 

 A. Grupo do Banco Mundial (Banco Mundial) 

 B. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 C. Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

22. Qual das seguintes organizações de comércio internacional tem uma missão para 

ajudar os países em desenvolvimento a lutar contra a pobreza e a melhorar o 

crescimento económico ambientalmente saudável. 

 A. Grupo do Banco Mundial (Banco Mundial) 

 B. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 C. Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

23. Qual das seguintes organizações ajuda a manter o risco global sistémico sob 

controlo ao impedir o contágio em cenários tais como a crise de dívida soberana da 

Grécia em 2010? 

 A. Grupo do Banco Mundial (Banco Mundial) 

 B. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 C. Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

24. Qual dos seguintes órgãos internacionais foi o único órgão multilateral a governar o 

comércio internacional de 1948 a 1995? 

 A. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 B. Organização Internacional do Comércio (OIC) 

 C. Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) 
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Capítulo 9 

 

Taxas de Câmbio 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Definir uma taxa de câmbio e distinguir entre taxas de câmbio nominais e reais e 

taxas de câmbio à vista e a prazo. 

 Descrever funções dos mercados de câmbio e participantes nos mesmos. 

 Calcular e interpretar a variação percentual numa moeda relativa a outra moeda. 

 Calcular e interpretar as taxas cruzadas de uma moeda. 

 Converter uma cotação a prazo exprimida numa base de pontos ou em termos de 

percentagem numa cotação a prazo definitiva. 

 Explicar as relações de arbitragem entre as taxas à vista, as taxas a prazo e as taxas 

de juro. 

 Calcular e interpretar um prémio ou desconto a prazo. 

 Calcular e interpretar a taxa a prazo consistente com a taxa à vista e a taxa de juro 

em cada moeda. 

 Descrever regimes de taxa de câmbio. 

 Explicar o impato das taxas de câmbio no comércio internacional dos países e nos 

fluxos de capital. 

 

Resumo Geral 
 

 Medido por um volume médio diário, o mercado de câmbio é de longe o maior 

mercado financeiro do mundo. Tem efeitos importantes, diretamente ou indiretamente, 

na definição do preço e nos fluxos em todos os outros mercados financeiros. 

 Existe uma vasta diversidade de participantes no mercado de câmbio global que têm 

uma vasta variedade de motivos para entrarem em operações de câmbio. 

 Normalmente refere-se às moedas individuais através de códigos normalizados de 

três letras. Estes códigos de moeda também podem ser usados para definir taxas de 

câmbio (o preço de uma moeda em termos de outra). Há uma variedade de convenções 

de cotação de taxas de câmbio usadas com frequência. 

 Uma cotação direta da moeda usa a moeda interna como a moeda do preço e a 

moeda externa como a moeda base (e.g. Sdlf). Uma cotação indireta usa a moeda interna 

como moeda base (e.g. Sfld). Para converter entre cotações diretas e indiretas, é usado o 

inverso (recíproco). Os mercados de câmbio profissionais usam convenções 

normalizadas para determinar como será cotada a taxa de câmbio para pares específicos. 

 As moedas são negociadas em mercados de câmbio baseando-se em taxas de câmbio 

nominais. Um aumento na taxa de câmbio, cotado em termos indiretos, significa que a 

moeda interna está a ganhar valor contra a moeda externa, e uma diminuição na taxa de 

câmbio significa que a moeda interna está a sofrer depreciação. 

 A taxa de câmbio real, definida como a taxa de câmbio nominal multiplicada pelo 

rácio dos níveis dos preços, mede o poder de compra relativo das moedas. Um aumento 
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na taxa de câmbio real (Rdlf) implica uma redução no poder de compra relativo da 

moeda interna. 

 Dadas as taxas de câmbio para dois pares de moedas – A/B e A/C – podemos 

computar a taxa cruzada (B/C) entre as moedas B e C. Dependendo de como as taxas 

são cotadas, isto pode requerer uma inversão de uma das taxas cotadas. 

 As taxas de câmbio à vista são para liquidação imediata (tipicamente, T + 2), 

enquanto que as taxas de câmbio a prazo são para liquidação a uma data futura 

previamente acordada. As taxas a prazo podem ser usadas para gerir as exposições ao 

risco do câmbio ou podem ser combinadas com transações à vista para criar swaps 

cambiais. 

 A taxa de câmbio à vista, a taxa de câmbio a prazo e as taxas de juro externas e 

internas devem todas satisfazer uma relação de arbitragem que iguala o retorno de 

investimento em dois investimentos alternativos mas equivalentes. Dada a taxa de 

câmbio à vista e as taxas de juro internas e externas, a taxa de câmbio a prazo tem de 

tomar o valor que impede arbitragem sem risco. 

 As taxas a prazo são tipicamente cotadas em termos de pontos a prazo (ou swap). Os 

pontos swap são adicionados à taxa de câmbio à vista para calcular a taxa a prazo. 

Ocasionalmente, as taxas a prazo são apresentadas em termos de percentagens relativas 

à taxa à vista. 

 Diz-se que a moeda base se comercializa a um prémio a prazo se a taxa a prazo 

estiver acima da taxa à vista (os pontos a prazo são positivos). Por outro lado, diz-se que 

a moeda base se comercializa a um desconto a prazo se a taxa a prazo estiver abaixo da 

taxa à vista (os pontos a prazo são negativos). 

 A moeda com a taxa de juro mais elevada comercializará a um desconto a prazo, e a 

moeda com a taxa de juro mais baixa comercializará a um prémio a prazo. 

 Os pontos swap são proporcionais à taxa de câmbio à vista e ao diferencial da taxa 

de juro e aproximadamente proporcionais ao termo do contrato a prazo. 

 Estudos empíricos sugerem que as taxas de câmbio a prazo podem ser indicadores 

imparciais de futuras taxas à vista, mas a margem de erro de tais previsões é demasiado 

grande para que sejam usadas em prática como guia para gerir as exposições de taxas de 

câmbio. Os mercados de câmbio são demasiado complexos e demasiado entrelaçados 

com os outros mercados financeiros globais para serem adequadamente caracterizados 

por uma única variável, como o diferencial da taxa de juro. 

 Virtualmente todas as taxas de câmbio são geridas até certo grau pelos bancos 

centrais. A estrutura de políticas que cada banco central adota é chamada um regime de 

taxas de câmbio. Estes regimes variam, desde utilizar a moeda de outro país 

(dolarização) a deixar o mercado determinar a taxa de câmbio (flutuação independente). 

Na prática, a maioria dos regimes cai entre estes extremos. O tipo de regime de taxa de 

câmbio usado varia grandemente entre países e ao longo do tempo. 

 Um regime de moeda ideal teria três propriedades: (1) a taxa de câmbio entre 

quaisquer duas moedas seria credivelmente fixa; (2) todas as moedas seriam 

completamente convertíveis; e (3) cada país seria capaz de empreender política 

monetária completamente independente no cumprimento de objetivos internos, tais 

como metas de inflação e crescimento. Contudo, estas condições são inconsistentes. Em 

particular, uma taxa de câmbio fixa e fluxos de capital sem restrições limitam 

severamente a habilidade de um país para empreender política monetária internacional. 

Portanto, não pode haver um regime de moeda ideal. 

 O FMI identifica os seguintes tipos de regimes: dolarização, união monetária, 

comité monetário, paridade fixa, zona alvo, desvalorização deslizante, banda de 

flutuação, flutuação controlada e flutuação independente. A maioria das moedas 



 64 

principais comercializadas em mercados de câmbio está a flutuar livremente, se bem 

que sujeitas a intervenções ocasionais dos bancos centrais. 

 Um excedente comercial tem de ser correspondido por um défice correspondente na 

conta de capital, e um défice comercial tem de ser correspondido por um excedente na 

conta de capital. Qualquer fator que afete a balaça comercial tem de ter um impato igual 

e oposto na conta de capital, e vice-versa. 

 Um excedente comercial reflete um excesso de poupança interna (incluindo o 

equilíbrio fiscal do Estado) que ultrapassa as despesas em investimento. Um défice 

comercial indica que o país investe mais do que poupa e tem de financiar o excesso 

pedindo empréstimos ou vendendo ativos a externos. 

 O impato da taxa de câmbio no comércio e nos fluxos de capital pode ser analisado 

de duas perspetivas. A abordagem das elasticidades centra-se no efeito de alterar os 

preços relativos dos bens internos e externos. Esta abordagem destaca alterações na 

composição das despesas. A abordagem da absorção centra-se no impato das taxas de 

câmbio em decisões de despesa/poupança agregada. 

 A abordagem das elasticidades conduz à condição Marshall-Lerner, que descreve 

combinações de exportação e importação de elasticidades da procura tais que a 

depreciação da moeda interna deslocará a balança comercial na direção do excedente, e 

a apreciação da moeda interna deslocará a balança comercial para o défice. 

 A ideia que subjaz a condição Marshall-Lerner é que a procura por importações e 

exportações tem de ser suficientemente sensível ao preço de modo a que um aumento 

nos preços relativos das importações aumente a diferença entre receitas de exportação e 

despesas de importação. 

 Para deslocar a balança comercial na direção do excedente, uma variação na taxa de 

câmbio tem de diminuir a despesa interna (também chamada absorção) relativamente ao 

rendimento; para deslocar a balança comercial na direção do défice, uma variação na 

taxa de câmbio tem de aumentar a despesa interna. De maneira equivalente, tem de 

aumentar (ou diminuir) a poupança interna relativamente ao investimento interno. 

 Se houver um excesso de capacidade na economia, então a depreciação da moeda 

pode aumentar o output/rendimento mudando a procura na direção de bens e serviços 

produzidos internamente. Uma vez que algum do rendimento adicional será poupado, o 

rendimento sobe relativamente à despesa e a balança comercial melhora. 

 Se a economia estiver em pleno emprego, então a depreciação da moeda tem de 

reduzir a despesa interna para melhorar a balança comercial. O mecanismo principal é 

um efeito de riqueza: uma moeda mais fraca reduz o poder de compra de ativos 

denominados pela moeda interna (incluindo o valor atual do rendimento atual e futuro), 

e a resposta dos agregados domésticos privados é reduzir a despesa e aumentar a 

poupança. 

 

 

Exercícios de Treino
11

 

 

1. Uma taxa de câmbio: 

 A. é frequentemente cotada em termos reais. 

 B. é o preço de uma moeda em termos de outra. 

 C. entre duas moedas assegura que elas são inteiramente convertíveis. 

 

                                                 
11

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Ryan Fuhrmann, CFA (Westfield, Indiana, EUA). 
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2. É mais provável que uma diminuição na taxa de câmbio real (cotada em termos de 

moeda interna por unidade de moeda externa) esteja associado a um aumento em qual 

dos seguintes? 

 A. Nível do preço externo 

 B. Nível do preço interno 

 C. Taxa de câmbio nominal 

 

3. Para minimizar a exposição do câmbio externo num ativo denominado por euros 

enviado por uma empresa alemã que chegará em 100 dias, uma empresa britânica 

provavelmente iniciaria: 

 A. uma transação à vista. 

 B. um contrato a prazo. 

 C. um contrato de taxa de câmbio real. 

 

4. Qual das seguintes contrapartes tem maior probabilidade de ser considerada uma 

participante do Sell-Side no mercado de câmbio? 

A. Uma grande empresa que pede empréstimos em moedas externas 

B. Um fundo soberano que influencia os fluxos de capital através das fronteiras 

C. Um banco multinacional que comercializa câmbio com a sua diversa base de 

clientes 

 

5. Qual será o efeito numa cotação direta de taxa de câmbio se a moeda interna ganhar 

valor? 

 A. Aumenta 

 B. Diminui 

 C. Não se altera 

 

6. Um executivo da Suíça deu entrada num quarto de hotel em Espanha e foi informado 

pelo gerente que 1 EUR comprará 1,2983 CHF. Da perspetiva do executivo, uma 

cotação de taxa de câmbio indireta seria: 

 A. 0,7702 EUR por CHF. 

 B. 0,7702 CHF por EUR. 

 C. 1,2983 EUR por CHF. 

 

7. Ao longo do último mês, o franco Suíço (CHF) depreciou-se em 12 por cento contra 

a libra esterlina (GBP). Quanto valor é que a libra esterlina ganhou contra o franco 

Suíço? 

 A. Exatamente 12 por cento 

 B. Menos de 12 por cento 

 C. Mais do que 12 por cento 

 

8. Uma taxa de câmbio entre duas moedas aumentou para 1,4500. Se a moeda base se 

apreciou por 8 por cento contra o preço da moeda, a taxa de câmbio inicial entre as 

duas moedas estava mais próxima de: 

 A. 1,3340. 

 B. 1,3426. 

 C. 1,5660. 

 

A informação que se segue diz respeito às Questões 9 e 10. 

Um cambista fornece as seguintes cotações: 
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        ____ 

    Rácio   Taxa à vista 

    CNY/HKD        0,8422 

    CNY/ZAR        0,9149 

    CNY/SEK        1,0218__ 

 

9. A taxa cruzada à vista ZAR/HKD está mais próxima de: 

 A. 0,9205 

 B. 1,0864 

 C. 1,2978 

 

10. Outro cambista está a cotar a taxa cruzada de ZAR/SEK a 1,1210. O lucro de 

arbitragem que pode ser ganho é mais próximo de: 

 A. ZAR3671 por milhão de SEK comercializado. 

 B. SEK4200 por milhão de ZAR comercializado. 

 C. ZAR4200 por milhão de SEK comercializado. 

 

11. Uma taxa à vista de BRL/MXN está listada por um cambista a 0,1378. A taxa a 

prazo de seis meses é de 0,14193. Os pontos a prazo de seis meses estão mais próximos 

de: 

 A. – 41,3. 

 B. +41,3. 

 C. +299,7. 

 

12. Uma taxa de câmbio a prazo de três meses para CAD/USD está listada por um 

cambista a 1,0123. O cambista também quota pontos a prazo de três meses a 6,8 por 

cento. A taxa à vista de CAD/USD é mais próxima de: 

 A. 0,9478. 

 B. 1,0550. 

 C. 1,0862. 

 

13. Se a moeda base numa cotação de taxa de câmbio a prazo estiver a comercializar a 

um desconto a prazo, qual das seguintes afirmações é a mais correta? 

 A. Os pontos a prazo serão positivos. 

 B. A percentagem a prazo será negativa. 

 C. Espera-se que a moeda base ganhe valor contra a moeda do preço. 

 

14. Um prémio a prazo indica: 

 A. um aumento previsto na procura pela moeda base. 

 B. que a taxa de juro é mais elevada na moeda base do que na moeda do preço. 

 C. que a taxa de juro é mais elevada na moeda do preço do que na moeda base. 

 

15. A taxa de câmbio à vista para JPY/AUD é de 82,42, a taxa de juros JPY é de 0,15 

por cento e a taxa de juros de AUD é de 4,95 por cento. Se as taxas de juros forem 

cotadas na base de um ano de 360 dias, os pontos a prazo de 90 dias em JPY/AUD 

estariam mais próximos de: 

 A. – 377.0. 

 B. – 97.7. 

 C. 98.9. 
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16. Qual dos seguintes não é uma condição de um regime de moeda ideal? 

 A. Moedas completamente convertíveis. 

 B. Política monetária completamente independente. 

 C. Taxas de câmbio flutuando independentemente. 

 

17. Na prática, tanto um regime de paridade fixo e um regime de zona alvo permitem a 

flutuação da taxa de câmbio dentro de uma banda à volta do nível de paridade. O 

raciocínio mais provável para a banda é que a banda permite que a autoridade 

monetária: 

 A. seja menos ativa no mercado da moeda. 

 B. ganhe um spread nas suas transações de moeda. 

 C. exerça mais discrição na política monetária. 

 

18. Um regime de taxa de câmbio fixo no qual a autoridade monetária é obrigada pela 

lei a possuir reservas de câmbio apoiando 100 por cento da sua emissão de moeda 

interna, é mais bem descrito como: 

 A. dolarização. 

 B. um comité monetário. 

 C. uma união monetária. 

 

19. É mais provável que um país com um défice comercial: 

 A. tenha um excedente de equilíbrio na conta de capital. 

 B. poupe o suficiente para fundar as suas despesas de investimento. 

 C. compre ativos a externos para fundar o desequilíbrio. 

 

20. Um país industrializado grande desvalorizou recentemente a sua moeda numa 

tentativa de corrigir um défice comercial persistente. Qual das seguintes industrias 

internas é que tem maior probabilidade de beneficiar da desvalorização? 

 A. Carros de luxo 

 B. Fármacos prescritos de marca 

 C. Restaurantes e espaços de entretenimento ao vivo 

 

21. Um país com um excedente comercial persistente está a ser pressionado para deixar 

a sua moeda ganhar valor. Qual dos seguinte descreve melhor o ajustamento que tem de 

ocorrer para que a apreciação da moeda seja eficaz na redução do excedente comercial? 

 A. O investimento interno tem de declinar relativamente à poupança. 

 B. Os estrangeiros têm de aumentar o investimento relativamente à poupança. 

 C. Os fluxos de capital globais têm de se deslocar na direção do mercado 

interno. 
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Capítulo 10 

 

Taxas de Câmbio: Determinação e Previsão 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Calcular e interpretar o spread de compra/venda numa cotação de moeda externa à 

vista ou a prazo e descrever os fatores que afetam o spread de compra/venda. 

 Identificar uma oportunidade de arbitragem triangular e calcular o seu lucro, dadas 

as cotações de compra/venda para três moedas. 

 Distinguir entre taxas à vista e taxas a prazo e calcular o prémio a prazo ou desconto 

para uma dada moeda. 

 Calcular o valor de marcação a mercado de um contrato a prazo. 

 Explique as relações de paridade internacionais – paridade da taxa de juro coberta e 

não coberta, paridade do poder de compra e o efeito Fischer internacional. 

 Descrever as relações entre as condições de paridade internacionais. 

 Avaliar o uso da taxa à vista atual, da taxa a prazo, da paridade do poder de compra 

e paridade de juro não coberta, para prever as futuras taxas de câmbio à vista. 

 Explicar as abordagens à avaliação do valor justo a longo prazo de uma taxa de 

câmbio. 

 Descrever o carry trade e a sua relação com a paridade de taxa de juro não coberta, 

e calcular o lucro de tal estratégia. 

 Explicar como os fluxos na balança de pagamentos afetam as taxas de câmbio. 

 Descrever o modelo Mundell-Flemming, a abordagem monetária e a abordagem de 

mercados de ativos (balanço da carteira) para a determinação de taxas de câmbio. 

 Prever a direção da variação esperada numa taxa de câmbio baseando-se em 

abordagens de balança de pagamentos, Mundell-Fleming, monetária e de mercados de 

ativos para a determinação de taxas de câmbio. 

 Explicar os potenciais impatos de políticas monetárias e fiscais em taxas de câmbio. 

 Descrever os objetivos e a eficácia de intervenção do banco central e controlos de 

capital. 

 Descrever sinais de aviso de uma crise monetária. 

 Descrever o uso de análise técnica na previsão de taxas de câmbio. 

 

Resumo Geral 
 As taxas de câmbio à vista aplicam-se a negócios para a próxima data de liquidação 

(normalmente T + 2) para um dado par de moedas. As taxas de câmbio a prazo aplicam-

se a trocas a serem liquidadas a qualquer maturidade mais longa. 

 Os criadores de mercados cotam preços de compra e venda (em termos da moeda do 

preço) aos quais comprarão ou venderão a moeda base. 

 O preço de venda é sempre mais elevado do que o preço de compra. 

 A contraparte que pede uma cotação de preço bilateral tem a opção (mas não a 

obrigação) de negociar quer ao preço cotado de compra ou o de venda. 

 O spread de compra/venda depende (1) do par de moedas envolvido, (2) da 

altura do dia, (3) da volatilidade do mercado, (4) do tamanho da transação, e (5) da 
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relação entre o cambista e o cliente. Os spreads são mais curtos em pares de moeda 

altamente líquida (e.g. USD/EUR), quando os centros principais do mercado (e.g. 

Londres) estão abertos, e quando a volatilidade do mercado está relativamente 

baixa. 

 Ausência de arbitragem requer o seguinte: 

 O preço de compra demonstrado por um cambista no mercado interbancário não 

pode ser mais elevado do que o preço de venda interbancário atual, e a oferta do 

cambista não pode ser mais baixa do que o preço de compra interbancário. 

 Os preços de compra de taxas cruzadas apresentadas por um cambista têm de ser 

mais baixos do que os preços de venda de taxas cruzadas implicados que estão 

disponíveis no mercado interbancário, e as ofertas do cambista têm de ser mais 

elevadas do que as propostas de taxas cruzadas. Senão, surge uma oportunidade de 

arbitragem triangular. 

 Taxas de câmbio a prazo são cotadas em termos de pontos a serem adicionados à 

taxa de câmbio à vista. Se os pontos forem positivos (ou negativos), a moeda base está a 

comercializar a um prémio a prazo (ou desconto). Os pontos são proporcionais ao 

diferencial da taxa de juro e aproximadamente proporcionais ao tempo de maturidade. 

 Prever a direção dos movimentos da taxa de câmbio pode ser uma tarefa 

assustadora. A maioria dos estudos revela que os modelos que funcionam bem durante 

um período ou para um conjunto de taxas de câmbio não funcionam bem com outros. 

 As condições de paridade internacionais mostram-nos como a inflação prevista, os 

diferenciais da taxa de juro, as taxas de juro a prazo e futuras taxas de câmbio à vista 

previstas estão ligadas num mundo ideal. De acordo com a teoria, as taxas de inflação 

relativas previstas devem determinar as taxas de juro nominais. As taxas de juro 

relativas, por sua vez, devem determinar as taxas de câmbio a prazo, e as taxas de 

câmbio a prazo devem corretamente antecipar a progressão da futura taxa de câmbio à 

vista. 

 As condições de paridade internacionais dizem-nos que os países com inflação 

prevista elevada (ou baixa) verão as suas moedas a depreciarem-se (ou valorizarem-se) 

ao longo do tempo, que as moedas de elevado retorno deverão ver as suas moedas a 

depreciarem-se ao longo do tempo relativamente às moedas de baixo retorno, e que as 

taxas de câmbio a prazo podem ser usadas como indicadores imparciais das futuras 

taxas de câmbio à vista. 

 Com a excepção da paridade da taxa de juro coberta, que é aplicada pela arbitragem, 

as condições chave de paridade internacional raramente se mantêm a curto ou médio 

prazo. Contudo, as condições de paridade tendem a manter-se estáveis ao longo de 

horizontes temporais relativamente compridos. 

 De acordo com a teoria da paridade de taxa de juros coberta, um investimento num 

mercado monetário denominado por uma moeda externa que é completamente coberto 

contra risco de taxa de câmbio no mercado a prazo deve render exatamente o mesmo 

retorno que um (em tudo o resto idêntico) investimento no mercado monetário interno. 

 De acordo com a teoria da paridade da taxa de juro não coberta, a variação prevista 

no valor de uma moeda interna deve ser completamente refletida nos spreads da taxa de 

juro interna-externa. Se a condição da paridade da taxa de juro não coberta se 

mantivesse sempre igual, descontaria a possibilidade de ganhar retornos em excesso por 

comprar uma moeda de alto rendimento e vender uma moeda de baixo rendimento. 

 De acordo com a condição ex ante de paridade do poder de compra, as variações 

previstas nas taxas de câmbio devem ser iguais à diferença nas taxas de inflação 

nacional previstas. 
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 A maioria dos estudos revela que as moedas de alto rendimento não depreciam e as 

moedas de baixo rendimento não se fortalecem tanto como os spreads de rendimento 

sugerem ao longo de períodos de curto e médio prazo. Muitos investidores exploram 

esta anomalia participando em supostas carry trades que sobrecarregam moedas de alto 

rendimento a custo das moedas de baixo rendimento. Historicamente, esses carry trades 

geraram retornos em excesso atraentes em condições de mercado benignas mas tendem 

a ter fraco desempenho quando as condições de mercado são altamente voláteis (e.g. 

estão sujeitas a risco de queda). 

 Se tanto a paridade de poder de compra ex ante e a paridade de taxa de juro não 

coberta se mantiverem constantes, as taxas de juro reais seriam as mesmas em todos os 

mercados. Esta é a paridade da taxa de juro real. Combinando a paridade da taxa de juro 

real com o fato que a taxa de juro nominal de cada país é igual à sua taxa de juro real 

mais a sua taxa de inflação prevista, temos o efeito Fischer internacional: o diferencial 

da taxa de juro nominal entre duas moedas é igual à diferença entre as taxas de inflação 

previstas. 

 Se tanto a paridade da taxa de juro coberta como a não coberta se mantiverem 

constantes, o mercado definiria a taxa de câmbio a prazo como igual à taxa à vista que 

se prevê que prevalecerá no futuro. Isto é, a taxa de câmbio a prazo serve como 

indicador imparcial da futura taxa de câmbio à vista. 

 A abordagem da paridade do poder de compra (PPC) à determinação do valor justo 

a longo prazo provavelmente é a que tem mais seguidores entre os economistas 

internacionais. 

 A abordagem do balanço macroeconómico para a determinação do valor justo a 

longo prazo no mercado de câmbio estima o quanto as taxas de câmbio precisarão de se 

ajustar para trazer o saldo da conta atual de um país a um nível sustentável. 

 A abordagem da sustentabilidade da dívida externa para a determinação do valor 

justo a longo prazo no mercado de câmbio estima qual o nível da taxa de câmbio que 

assegurará que a posição líquida passiva ou ativa de um país se estabilize a um nível 

viável. 

 Um modelo útil de determinação da taxa de câmbio a longo prazo pode ser obtido 

pela combinação da convergência com um equilíbrio de uma taxa de câmbio real a 

longo prazo com paridade de taxa de juro não coberta: 

 

    qf/d = qf/d + [(rd – rf) – (φd – φf)]  

 

 Em grande parte, os países que mantêm défices da balança corrente persistentes 

verão as suas moedas a enfraquecerem com o passar do tempo. De maneira semelhante, 

os países que mantêm excedentes da balança corrente persistentes verão as suas moedas 

a valorizarem-se com o passar do tempo. 

 A relação entre desequilíbrios da balança corrente e as alterações nas taxas de 

câmbio não é contemporânea. Com efeito, grandes desequilíbrios da balança corrente 

podem persistir durante longos períodos de tempo antes de desencadearem um ajuste 

nas taxas de câmbio. 

 É frequentemente necessário um ajuste significativo nas taxas de câmbio para 

facilitar a correção de um grande fosso da balança corrente. Muitos estudos revelam 

grandes atrasos, talvez de vários anos, entre (1) o começo de uma variação da taxa de 

câmbio e (2) o ajuste nos preços dos bens negociados em resposta à variação na taxa de 

câmbio, e depois (3) o eventual efeito da variação nos preços dos bens negociados na 

procura de importação e exportação. 
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 Uma maior integração financeira dos mercados de capital do mundo e o aumento da 

liberdade do capital para fluir através de fronteiras nacionais aumentaram a importância 

de fluxos de capital globais na determinação das taxas de câmbio. 

 Os países que mantêm políticas monetárias relativamente restritivas, introduzem 

reformas económicas estruturais e baixam os défices orçamentais descomunais verão 

com frequência as suas moedas a fortalecerem-se ao longo do tempo à medida que os 

fluxos de capital respondem de maneira positiva a taxas de juro nominais relativamente 

elevadas, expetativas de inflação mais baixas, um prémio de risco mais baixo e uma 

revisão ascendente na determinação do mercado do nível de taxa de câmbio que 

constitui valor justo a longo prazo. 

 A política monetária afeta a taxa de câmbio através de uma variedade de canais. No 

modelo Mundell-Fleming, isso acontece primariamente através da sensibilidade dos 

fluxos de capital a taxas de juro, fortalecendo a moeda quando a política económica é 

restritiva e enfraquecendo-a quando a política monetária é acomodatícia. Quanto mais 

sensíveis forem os fluxos de capital à variação nas taxas de juro, maior será a 

capacidade de resposta da taxa de câmbio à alteração na política monetária. 

 No modelo monetário de determinação da taxa de câmbio, considera-se que a 

política monetária tem um impato direto na trajetória de inflação real e prevista, a qual, 

através da paridade do poder de compra, se traduz num impato correspondente na taxa 

de câmbio. 

 Apesar de os impulsos da política monetária poderem ser transmitidos a taxas de 

câmbio através de uma variedade de canais, o resultado final é praticamente o mesmo – 

os países que se empenham em políticas monetárias bastante acomodatícias verão as 

suas moedas a depreciarem-se com o passar do tempo. Se um banco central quiser 

abrandar ou reverter um declínio no valor da sua moeda, uma alteração para uma 

política monetária mais restritiva seria benéfica, ou até necessária. 

 A política fiscal tem um impato ambíguo na taxa de câmbio. No modelo Mundell-

Fleming, uma política fiscal expansionista tem tipicamente como resultado uma subida 

nas taxas de juro internas e um aumento na atividade económica. A subida em taxas de 

juro internas deve induzir uma entrada de capital, o que é positivo para a moeda interna, 

mas o consequente aumento em atividade económica deverá contribuir para uma 

deterioração da balança comercial, o que é negativo para a moeda interna. Quanto mais 

móveis forem os fluxos de capital, maior a probabilidade que a entrada de capital 

induzida domine a deterioração do comércio. 

 Sob condições de elevada mobilidade de capital, os países que simultaneamente se 

empenham em políticas fiscais expansionistas e políticas monetárias relativamente 

restritivas verão as suas moedas a fortalecerem-se com o passar do tempo. 

 O modelo de equilíbrio da carteira de determinação da taxa de câmbio afirma que 

um aumento contínuo no volume da dívida pública por liquidar, talvez gerado por um 

alargamento contínuo do défice orçamental público ao longo do tempo, será detido de 

livre vontade pelos investidores apenas se eles forem compensados na forma de um 

retorno previsto mais elevado. O retorno previsto mais elevado pode vir de (1) taxas de 

juro mais elevadas e/ou prémios de risco mais elevados, (2) depreciação da moeda a um 

nível suficiente para gerar antecipação de ganhos da subsequente apreciação da moeda, 

ou (3) alguma combinação das duas. 

 Surtos em entradas de capital podem ser uma maldição se alimentarem condições de 

expansão económica, bolhas de preço de ativos, e um crescimento das taxas de câmbio 

ao ponto de ficarem sobrevalorizadas. Um dos maiores problemas que os decisores 

políticos em países de mercado emergente confrontam é como melhor responder a 

surtos excessivos nos fluxos de capital. 
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 O Fundo Monetário Internacional considera agora os controlos de capital uma parte 

legítima do conjunto de ferramentas de um formulador de política. Dadas as lições 

dolorosas de episódios anteriores de surtos de fluxos de capital, o FMI pensa que sob 

certas circunstâncias, os controlos de capital podem ser necessários para evitar que as 

taxas de câmbio cresçam demais, que as bolhas de preço dos ativos se formem e que as 

futuras condições financeiras se deteriorem. 

 A evidência indica que a intervenção da parte dos países industrializados teve um 

impato insignificante no curso das taxas de câmbio. A evidência para os mercados 

emergentes é mais mista. Os decisores políticos dos mercados emergentes poderão ter 

maior sucesso na gestão das taxas de câmbio, dado o seu grande arsenal de reservas de 

câmbio, que parecem grandes relativamente ao volume de negócios limitado das 

transações de câmbio em muitos mercados emergentes. 

 Apesar de cada episódio de crise monetária ser distinto em alguns aspetos, um 

estudo do FMI a 50 episódios descobriu os seguintes fatos estilizados: 

 No período que antecede uma crise, a taxa de câmbio real é substancialmente 

mais elevada do que o seu nível médio durante períodos tranquilos. 

 A balança comercial não assinala uma crise monetária iminente. 

 As reservas de câmbio tendem a declinar precipitadamente à medida que a crise 

se aproxima. 

 Em média, os termos de comércio deterioram-se um pouco no período que 

antecede uma crise. 

 A inflação tende a ser significativamente mais elevada em períodos pré-crise. 

 O rácio de M2 (uma medida de oferta da moeda) para reservas bancárias tende a 

subir no período de 24 meses que antecedem uma crise, e depois cai bruscamente 

nos meses que se seguem imediatamente a uma crise. 

 O crescimento do agregado monetário largo em termos reais e nominais tende a 

subir bruscamente no período de dois anos que antecede uma crise, atingindo o pico 

à volta de 18 meses antes de a crise atingir. 

 O crescimento do crédito privado nominal tende a subir bruscamente no período 

que antecede uma crise. 

 As crises monetárias são frequentemente precedidas por um ciclo de expansão e 

recessão nos preços de ativos financeiros (capital próprio). 

 A atividade económica real não demonstra qualquer padrão distinto antes de 

uma crise, mas cai bruscamente após uma. 

 A análise técnica é uma ferramenta de negociação popular para muitos, ou até para a 

maioria, dos participantes em mercados de câmbio. Numerosos estudos académicos 

conduzidos nos anos 70, 80 e no princípio dos anos 90 concluíram que uma variedade 

de regras comerciais seguidoras de tendências teria gerado lucros significativos se tais 

modelos tivessem sido ativamente procurados durante esse período. Contudo, estudos 

atualizados para o período pós 1995 indicam que as regras comerciais seguidoras de 

tendências não têm dado bons resultados desde então. 

 Apesar de a análise técnica poder agora ser menos útil como ferramenta estratégica 

para melhorar o retorno, uma quantidade de estudos mostram que a análise técnica pode 

ser uma ferramenta útil na gestão do risco descendente associado a carteiras de câmbio. 

 A maioria dos estudos revela que existe uma relação contemporânea forte e positiva 

entre fluxo de ordens cumulativo e taxas de câmbio ao longo de curtos períodos de 

tempo. Contudo, a evidência é mais mista no que diz respeito ao fato de determinar se o 

fluxo de ordens tem valor preditivo para as taxas de câmbio. 
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 Os estudos empíricos revelam que nem a informação sobre reversões do risco da 

moeda nem a informação sobre o tamanho e a tendência nas posições especulativas 

líquidas reportadas sobre o mercado de futuros são úteis para propósitos de previsão 

monetária. 

 

Exercícios de Treino 
 

A informação que se segue diz respeito às questões de 1 a 6.
12

 
 

Ed Smith é um novo estagiário no departamento de serviços de câmbio de um grande 

banco global. A tarefa de Smith é assistir o cambista sénior, Feliz Mehmet, CFA. 

Mehmet menciona que uma empresa cliente Indiana que exporta para o Reino Unido 

quer estimar o custo potencial de cobertura para uma venda que encerra dentro de um 

ano. Smith terá de determinar o prémio ou desconto para um contrato a prazo anual (360 

dias) usando as informações da taxa de câmbio apresentadas na Tabela A: 

 

 Tabela A: Informações Seletas de Moedas para GBP e INR___ 

 À vista (INR/GBP)                 79,5093 

 Anual (360 dias) LIBOR (GBP)      5,43% 

 Anual (360 dias) LIBOR (INR)      7,52% 

 

 Mehmet também está a examinar dois negócios possíveis para determinar o seu 

potencial lucrativo. O primeiro negócio envolve um possível negócio de arbitragem 

triangular utilizando as moedas da Suíça, dos Estados Unidos e do Brasil, a ser 

executado baseando-se na cotação da taxa de compra/venda de 0,5161/0,5163 em 

CHF/BRL de um cambista e nas cotações da taxa à vista interbancária apresentadas na 

Tabela B: 

 

  Tabela B: Cotações de Mercado Interbancário____ 

  Par de Moedas   Compra/Venda_ 

  CHF/USD    0,9099/0,9101 

  BRL/USD    1,7790/1,7792__ 

 

 Mehmet também está a considerar um carry trade que envolve o dólar 

americano e o euro. Ele antecipa que irá gerar um retorno mais elevado do que comprar 

um título interno de um ano à cotação de mercado atual, dadas as baixas taxas de juro 

dos E.U. e as suas previsões das taxas de câmbio dentro de um ano. Para ajudar Mehmet 

a determinar o carry trade, Mehmet fornece a Smith informações atuais do mercado e 

as suas previsões de um ano na Tabela C: 

 

Tabela C: Taxas À Vista e Taxas de Juro para Carry Trade Proposta  _____ 

             Par de Moedas            Taxa À Vista Projetada 

LIBOR de Um Ano Atual (Preço/Base)  Taxa À Vista Atual      dentro de Um Ano 

USD  0,80%  CAD/USD  1,0055   1,0006 

CAD  1,71%  EUR/CAD  0,7218   0,7279 

EUR  2,20%_____________________________________________________ 

 

                                                 
12

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Greg Gocek. CFA (Downers Grove, Illinois, EUA). 
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 Finalmente, Mehmet pede a Smith para ajudar com um negócio que envolve um 

cliente de uma multinacional dos E. U. que opera na Europa e no Japão. O cliente é uma 

empresa industrial muito ciente dos custos com uma notação de risco de crédito AA e 

procura executar os seus negócios de moedas no spread de compra/venda mais 

favorável. Uma vez que a sua filial japonesa está prestes a concluir uma grande 

aquisição Europeia dentro de três dias úteis, o cliente quer encerrar um negócio que 

envolve o yen japonês e o euro o mais cedo possível na manhã seguinte, de preferência 

até às 8:05 da manhã, hora de Nova Iorque. 

 Durante o almoço, Smith e outros estagiários de câmbio discutem sobre a melhor 

maneira de analisar a volatilidade do mercado da moeda a partir de crises financeiras em 

curso. O grupo concorda que uma explicação teórica de movimentos da taxa de câmbio, 

tais como a estrutura das condições de paridade internacionais, deverá ser aplicável em 

todos os ambientes de negócios. Eles notam que tal análise deverá permitir aos 

cambistas antecipar futuras taxas de câmbio à vista. Mas discordam quanto à condição 

de paridade que melhor prevê as taxas de câmbio, expressando várias avaliações 

diferentes. Smith conclui a discussão sobre as condições de paridade dizendo aos 

estagiários: 

 

 “Eu creio que no ambiente atual, condições de paridade das taxas de juro 

cobertas e das não cobertas estão ambas em efeito.” 

 

 A seguir a conversa passa para as ferramentas de avaliação de taxas de câmbio, 

especificamente as técnicas do Grupo Consultivo sobre as Taxas de Câmbio (CGER) do 

FMI. O CGER faz uso de uma abordagem de três partes que inclui a abordagem da 

balança macroeconómica, a abordagem da sustentabilidade externa, e um modelo 

econométrico de forma reduzida. Smith pede a Leslie Jones, outro estagiário, para 

descrever as três abordagens. Como resposta, Jones faz as seguintes afirmações aos 

outros estagiários e a Smith: 

 

 Afirmação 1: “A abordagem da balança macroeconómica centra-se nas 

existências de ativos e passivos em circulação.” 

 Afirmação 2: “O modelo econométrico de forma reduzida tem uma fraqueza: a 

subestimação da valorização futura de moedas subvalorizadas.” 

 Afirmação 3: “A abordagem de sustentabilidade externa centra-se em ajustes 

que conduzem ao equilíbrio a longo prazo na conta de capital.” 

 

1. Baseando-se na Tabela A, o prémio a prazo ou desconto para um contrato a prazo de 

360 dias em INR/GBP é mais próximo de: 

 A. – 1,546. 

 B. 1,546. 

 C. 1,576. 

 

2. Baseando-se na Tabela B, a recomendação mais apropriada no que diz respeito ao 

negócio de arbitragem triangular é: 

 A. recusar o negócio, uma vez que não é possível obter lucros arbitrários. 

 B. realizar o negócio; comprar BRL no mercado interbancário e vendê-lo ao 

cambista. 

 C. realizar o negócio; comprar BRL ao cambista e vendê-lo no mercado 

interbancário. 
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3. Baseando-se na Tabela C, o potencial retorno em USD no carry trade é mais próximo 

de: 

 A. 1,04 por cento. 

 B. 1,40 por cento. 

 C. 1,84 por cento. 

 

4. O fator que tem menor probabilidade de conduzir a um spread de compra/venda mais 

estreito para o comércio de moeda necessário para a empresa industrial é: 

 A. a calendarização do negócio. 

 B. a notação de risco de crédito da empresa. 

 C. o par de moedas envolvido. 

 

5. Se a afirmação de Smith sobre as condições de paridade estiver correta, é mais 

provável que as futuras taxas de câmbio à vista sejam previstas por: 

 A. taxas de câmbio à vista atuais. 

 B. taxas de câmbio a prazo. 

 C. diferenciais da taxa de inflação. 

 

6. Qual das seguintes afirmações do estagiário Jones a descrever as abordagens usadas 

pela CGER é a mais precisa? 

 A. Afirmação 1 

 B. Afirmação 2 

 C. Afirmação 3 

 

As informações que se seguem dizem respeito às Questões 7 a 13.
13

 
 

Connor Wagener, um estudante na Universidade de Canterbury na Nova Zelândia, 

recebeu um pedido para preparar uma apresentação sobre taxas de câmbio para o seu 

curso de comércio internacional. Wagener tem um entendimento básico das taxas de 

câmbio, mas gostaria de obter a perspetiva de um praticante, e combinou uma entrevista 

com a cambista Hannah McFadden. Durante a entrevista, Wagener pergunta a 

McFadden: 

 

 “Poderia explicar o que motiva as taxas de câmbio? Gostaria de saber porque é 

que o nosso dólar da Nova Zelândia foi afetado pela crise de dívida Europeia em 2011 e 

que outros fatores a afetaram.” 

 

 Como resposta, McFadden começa com uma discussão geral de taxas de câmbio. 

Ela chama atenção para o fato que as condições de paridade internacionais ilustram a 

maneira como as taxas de câmbio estão ligadas à inflação prevista, diferenças de taxas 

de juro e taxas de câmbio a prazo assim como taxas à vista atuais e previstas. McFadden 

afirma: 

 

Afirmação 1: “Felizmente, a condição de paridade internacional mais relevante 

para os carry trades de câmbio nem sempre se mantém inalterada.” 

 

McFadden continua a sua discussão: 

 

                                                 
13

 Estes exercícios de treino forma desenvolvidos por Sue Ryan, CFA (East Hartford, Connecticut, EUA). 
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“Os cambistas de carry trades entram em posições longas (de compra) para 

moedas de alto rendimento e fundam as suas posições entrando em posição curta (de 

venda), isto é, pedindo emprestado, em moedas de baixo rendimento. Infelizmente, 

podem ocorrer quedas nos valores das moedas, criando crises financeiras à medida que 

os cambistas encerram as suas posições. Por exemplo, em 2008, o dólar da Nova 

Zelândia foi negativamente afetado quando carry trades altamente alavancados foram 

encerrados. Para além dos investidores, os consumidores e os donos de empresas 

também podem afetar as taxas de câmbio através do seu impato na balança de 

pagamentos do seu país. Por exemplo, se os consumidores da Nova Zelândia 

comprarem mais bens à China do que as empresas da Nova Zelândia vendem à China, a 

Nova Zelândia terá um défice da balança comercial com a China.” 

 

McFadden explica ainda: 

 

Afirmação 2: “Um excedente comercial tende a fazer com que a moeda do país 

com excedente se valorize, enquanto que um défice causará depreciação da moeda. As 

variações nas taxas de câmbio terão como resultado ajustes imediatos nos preços dos 

bens negociados assim como na procura para importações e exportações. Estas 

alterações corrigirão imediatamente o desequilíbrio comercial.” 

 

A seguir, McFadden fala da influência da política monetária e fiscal nas taxas de 

câmbio: 

 

“Os países também exercem influência significativa nas taxas de câmbio, através 

da mistura inicial das suas políticas monetárias e fiscais, assim como pelos subsequentes 

ajustes a essas políticas. Têm sido desenvolvidos vários modelos para identificar os 

efeitos dessas políticas nas taxas de câmbio. O modelo Mundell-Fleming examina a 

maneira como as alterações nas políticas monetárias e fiscais afetam as taxas de juro e, 

em última análise, as taxas de câmbio a curto prazo.” 

 

McFadden descreve os modelos monetários afirmando: 

 

Afirmação 3: “Os modelos monetários da determinação da taxa de câmbio 

centram-se nos efeitos da inflação, das alterações do nível do preço e dos ajustes do 

prémio de risco.” 

 

McFadden continua a sua discussão: 

 

“Até agora, falámos da balança dos pagamentos e da política monetária. O 

modelo de equilíbrio da carteira examina os impatos da política fiscal sustentável nas 

taxas de câmbio. Eu tenho de atender uma chamada de um cliente, mas regressarei em 

breve. Entretanto, aqui tem algum material de leitura relevante acerca dos modelos que 

eu mencionei, juntamente com um par de questões para considerar.” 

 

Questão 1: Considere que um país de mercado emergente (ME) tem políticas 

fiscais e monetárias restritivas sob condições de mobilidade de capital baixas. Será 

provável que estas políticas conduzam à valorização ou à depreciação da moeda, ou será 

que não terão impato? 
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Questão 2: Considere que um país de mercado desenvolvido (MD) tem uma 

política fiscal extensa sob condições de mobilidade de capital elevadas. Porque é que a 

sua moeda tem grande probabilidade de se depreciar a longo prazo numa abordagem de 

equílibrio da carteira e de Mundell-Fleming integrada? 

 

 Após o seu regresso, Wagener e McFadden reviram as questões. McFadden nota 

que os fluxos de capital podem ter um impato significativo nas taxas de câmbio e têm 

contribuído para as crises monetárias em países de ME e de MD. Ela explica que os 

bancos centrais, como o Banco de Reserva da Nova Zelândia, usam a intervenção no 

mercado de câmbio como ferramenta para gerir as taxas de câmbio. McFadden afirma: 

 

Afirmação 4: “Alguns estudos descobriram que os bancos centrais em MEs 

tendem a ser mais eficazes no uso da invenção de taxa de câmbio do que os bancos 

centrais dos MDs, devido em grande parte a um fator importante.” 

 

McFadden continua a sua discussão: 

 

 Afirmação 5: “Mencionei que as entradas de capital podem causar uma crise 

monetária, deixando os gestores de fundos com perdas significativas. No período que 

antecede uma crise monetária, prevejo que: 

 Previsão 1: as reservas de câmbio de um país afetado aumentarão.” 

 Previsão 2: o crescimento do agregado monetário largo, em termos nominais e 

reais, de um país afetado aumentará.” 

 Previsão 3: a taxa de câmbio real de um país afetado será substancialmente mais 

elevada do que o seu nível médio durante períodos tranquilos.” 

 

 Após a entrevista, McFadden concordou em encontrar-se com Wagener na 

próxima semana para discutir alguns eventos recentes que afetam o dólar da Nova 

Zelândia. 

 

7. A condição de paridade internacional a que McFadden se estava a referir na 

Afirmação 1 é: 

 A. a paridade do poder de compra. 

 B. a paridade da taxa de juros coberta. 

 C. a paridade da taxa de juros não coberta. 

 

8. É mais provável que, na Afirmação 2, McFadden esteja a esquecer-se de considerar: 

 A. o fosso inicial entre as importações e exportações do país. 

 B. a elasticidade-preço das exportações contra a das importações. 

 C. o atraso na resposta da procura das importações e exportações às variações de 

preço. 

 

9. O fator menos apropriado usado para descrever o tipo de modelos mencionados na 

Afirmação 3 é: 

 A. inflação. 

 B. variações de nível dos preços. 

 C. ajustes de prémios de risco. 

 

10. A melhor resposta à Questão 1 é que as políticas: 

 A. não terão impato. 
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 B. conduzirão à valorização da moeda. 

 C. conduzirão à depreciação da moeda. 

 

11. A resposta mais provável à Questão 2 é: 

 A. um aumento no nível do preço. 

 B. uma diminuição nos prémios de risco. 

 C. um aumento na dívida pública. 

 

12. É mais provável que o fator a que McMadden se está a referir na Afirmação 4 seja: 

 A. os níveis de reserva de câmbio. 

 B. a procura interna. 

 C. o nível de fluxos de capital. 

 

13. Qual das previsões de McFadden na Afirmação 5 é a menos correta? 

 A. Previsão 1 

 B. Previsão 2 

 C. Previsão 3 
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Capítulo 11 

 

Crescimento Económico e a Decisão de 

Investimento 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Descrever e comparar fatores que favorecem e limitam o crescimento económico em 

economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento. 

 Descrever a relação entre a taxa de apreciação da bolsa a longo prazo e a taxa de 

crescimento sustentável da economia. 

 Explicar a importância do produto interno bruto (PIB) potencial, e da sua taxa de 

crescimento nas decisões de investimento de património líquido e investidores de 

rendimento fixo. 

 Distinguir entre investimento que aprofunda o capital e processo tecnológico e 

explicar o impato de cada no crescimento económico e produtividade laboral. 

 Prever o PIB potencial baseando-se nas relações de contabilidade do crescimento. 

 Explicar o impato dos recursos naturais no crescimento económico, e avaliar o 

argumento que diz que a disponibilidade limitada de recursos naturais restringe o 

crescimento económico. 

 Explicar os efeitos da demografia, da imigração e da participação da força de 

trabalho na sustentabilidade e taxa do crescimento económico. 

 Explicar como o investimento em capital físico, capital humano e desenvolvimento 

tecnológico afeta o crescimento económico. 

 Comparar a teoria de crescimento clássica, a teoria de crescimento neo-clássica e a 

teoria de crescimento endógeno. 

 Explicar e avaliar hipóteses de convergência. 

 Explicar a lógica económica para os Estados fornecerem incentivos ao investimento 

privado em tecnologia e conhecimento. 

 Descrever o impato previsto da remoção de barreiras comerciais no investimento de 

capital e nos lucros, emprego, salários e crescimento nas economias envolvidas. 

 

Resumo Geral 
 

 A taxa de crescimento económico sustentável é medida pela taxa de aumento na 

capacidade produtiva da economia, ou PIB potencial. 

 O crescimento em PIB real mede o quão rapidamente a economia total se está a 

expandir. O PIB per capita, definido como o PIB real dividido pela população, mede a 

qualidade de vida em cada país. 

 A taxa de crescimento do PIB real e o nível de PIB real per capita variam bastante 

entre países. Como resultado, as oportunidades de investimento diferem por país. 

 Os mercados de ações respondem ao crescimento dos rendimentos antecipado. 

Crescimento económico sustentável mais elevado deverá conduzir a crescimento dos 
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rendimentos e rácios de valorização do mercado de ações mais elevados, permanecendo 

tudo o resto constante. 

 A melhor estimativa para o crescimento em rendimentos a longo prazo para um 

dado país é a estimativa da taxa de crescimento em PIB potencial. 

 A longo prazo, a taxa de crescimento dos rendimentos não pode exceder o 

crescimento em PIB potencial. A produtividade laboral é importante porque afeta o 

nível do limite superior. Um aumento permanente no crescimento de produtividade 

aumentará o limite superior do crescimento dos rendimentos e deverá traduzir-se num 

crescimento dos rendimentos a longo prazo mais rápido e num aumento correspondente 

na apreciação do preço das ações. 

 Para investidores globais de rendimento fixo, a taxa de inflação é uma variável 

macroeconómica importante. Um dos melhores indicadores de tendências de inflação a 

curto e a médio prazo é a diferença entre a taxa de crescimento do PIB real e do PIB 

potencial. 

 A intensificação do capital, um aumento no rácio de capital para mão-de-obra, 

ocorre quando a taxa de crescimento de capital (investimento líquido) excede a taxa de 

crescimento da mão-de-obra. Num gráfico de output per capita contra o rácio de capital 

para mão-de-obra, é refletido por uma deslocação ao longo da curva (i.e., a função de 

produção.) 

 Um aumento na produtividade total de fatores (PTF) causa uma deslocação 

proporcional ascendente em toda a função de produção. 

 Um método de medir o crescimento sustentável usa a função de produção e a 

estrutura de contabilidade do crescimento desenvolvida por Solow. Calcula a taxa de 

crescimento do PIB potencial estimando as taxas de crescimento dos inputs de capital e 

mão-de-obra da economia, mais uma estimativa da produtividade total dos fatores. 

 Um método alternativo mede o crescimento potencial como taxa de crescimento a 

longo prazo da força de trabalho, mais a taxa de crescimento a longo prazo da 

produtividade laboral. 

 As forças que motivam o crescimento económico incluem a quantidade e a 

qualidade da mão-de-obra e a oferta de capital TIC
14

 e não TIC, capital público, 

matérias-primas, e conhecimento tecnológico. 

 A oferta de mão-de-obra é determinada pelo crescimento da população, a taxa de 

participação da força de trabalho e a imigração líquida. O capital social físico num país 

aumenta com o investimento líquido. A correlação entre crescimento económico a longo 

prazo e a taxa de investimento é elevada. 

 Os avanços tecnológicos são descobertas que tornam possível produzir mais, ou 

produzir bens e serviços de qualidade mais elevada com os mesmos recursos ou inputs. 

A tecnologia é um fator importante para determinar a PTF. A PTF é o fator principal 

que afeta as taxas de crescimento económico sustentável a longo prazo em países 

desenvolvidos e também inclui os efeitos cumulativos dos avanços científicos, da 

pesquisa e desenvolvimentos aplicados, dos melhoramentos nos métodos de gestão e 

maneiras de organizar a produção que aumentam a capacidade produtiva de fábricas e 

escritórios. 

 A produtividade total dos fatores, estimada utilizando uma equação de contabilidade 

do crescimento, é a componente residual do crescimento após as contribuições de peso 

de todos os fatores explícitos (e.g., mão-de-obra e capital) serem contabilizadas. 

                                                 
14

 Tecnologias de Informação e Comunicação 
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 A produtividade laboral é definida como o output por trabalhador ou por hora 

trabalhada. O crescimento em produtividade laboral depende na intensificação do 

capital e no progresso tecnológico. 

 A literatura académica sobre o crescimento está dividida em três teorias – a teoria 

clássica, o modelo neo-clássico e a nova teoria do crescimento endógeno. 

 No modelo clássico, o crescimento em rendimento per capita é apenas temporário 

porque uma população em crescimento explosivo com recursos limitados trará o 

crescimento de rendimento per capita ao fim. 

 No modelo neo-clássico, um aumento sustentado nos investimentos aumenta a taxa 

de crescimento da economia apenas a curto prazo. O capital está sujeito a retornos 

marginais decrescentes, por isso o crescimento a longo prazo depende unicamente no 

crescimento da população, do progresso em PTF, e da percentagem de rendimento da 

mão-de-obra. 

 O modelo neo-clássico assume que a função de produção exibe produtividade 

marginal decrescente no que diz respeito a qualquer input individual. 

 O ponto no qual o capital por trabalhador e o output por trabalhador estão a crescer 

em proporções iguais e sustentáveis é chamado o estado estacionário, ou caminho de 

crescimento equilibrado para a economia. No estado estacionário, o output total cresce 

proporcionalmente ao crescimento da força de trabalho mais a taxa de crescimento da 

PTF dividida pela elasticidade do output em relação ao input da mão-de-obra. 

 Os seguintes parâmetros afetam os valores do estado estacionário para o rácio de 

capital para mão-de-obra e para o output por trabalhador: taxa de poupança, crescimento 

da força de trabalho, crescimento da PTF, taxa de depreciação, e elasticidade do output 

em relação ao capital. 

 A crítica principal ao modelo neo-clássico é que não fornece uma previsão 

quantificável da taxa ou forma da variação da PTF. O progresso da PTF é considerado 

exógeno ao modelo. 

 A teoria do crescimento endógeno explica o progresso tecnológico dentro do 

modelo em vez de o tratar como exógeno. Como resultado, o crescimento auto-

sustentável emerge como uma consequência natural do modelo e a economia não 

converge numa taxa de crescimento de estado estacionário que é independente das 

decisões de poupança/investimento. 

 Ao contrário do modelo neo-clássico, no qual aumentar o capital resultará em 

retornos marginais decrescentes, o modelo de crescimento endógeno permite a 

possibilidade de retornos constantes, ou até crescentes, para o capital na economia 

agregada. 

 No modelo de crescimento endógeno, despesas de pesquisa e desenvolvimento e de 

capital humano podem ter grandes externalidades positivas, ou efeitos colaterais. 

Despesas privadas das empresas em capital de conhecimento geram benefícios para a 

economia no total que excede o benefício privado para a empresa. 

 A teoria da convergência prevê que as taxas de crescimento da produtividade e do 

PIB deverão ser mais elevadas nos países em desenvolvimento. Essas taxas de 

crescimento mais elevadas implicam que o fosso entre o PIB potencial e o PIB real per 

capita entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos deverá estreitar-se com 

o passar do tempo. A evidência da convergência é mista. 

 Quando os países não conseguem convergir, é devido às baixas taxas de 

investimento e poupança, ausência de direitos de propriedade, instabilidade política, 

educação e saúde fracas, e políticas de regulação e impostos que desencorajam o 

trabalho e o investimento. 
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 Abrir uma economia aos fluxos financeiros e comerciais tem um grande impato no 

crescimento económico. A evidência sugere que economias mais abertas e orientadas 

para o negócio crescerão a um ritmo mais rápido. 

 

Exercícios de Treino 
 

A informação que se segue diz respeito às Questões de 1 a 6.
15

 

 

Hans Schmidt, CFA, é um gestor de carteira numa empresa de investimento que se 

especializa em análise de crédito soberano. O supervisor de Schmidt pede-lhe para 

desenvolver estimativas para o crescimento do PIB para três países. A informação sobre 

os três países é fornecida na Tabela A. 

 

 Tabela A  Informação Económica Seleta para os Países A, B, C 

 País    Economia  Capital por Trabalhador 

 A    Desenvolvido   Elevado 

 B    Desenvolvido   Elevado 

 C    Em desenvolvimento  Baixo   

 

Após reunir informação adicional sobre os três países, Schmidt partilha as suas 

descobertas com o colega, Sean O’Leary. Após rever a informação, O’Leary tomou as 

seguintes observações: 

 

 Observação 1: A bolsa de valores do País A tem-se apreciado 

consideravelmente ao longo dos últimos anos. Além disso, o rácio de lucros 

empresariais para PIB do País A tem tido tendência para subir ao longo dos últimos 

anos, e está agora bem acima da sua média histórica. 

 

 Observação 2: O governo do País C está a esforçar-se para encurtar o fosso 

entre a sua qualidade de vida e as condições de vida dos países desenvolvidos. De 

momento, a taxa de crescimento do PIB potencial no país C é elevada. 

 

 Schmidt sabe que uma grande parte da análise de crédito soberano é para 

desenvolver um entendimento minucioso de qual é a taxa de crescimento do PIB para 

um certo país e a região na qual o país está localizado. Schmidt também está a fazer 

pesquisa sobre o País D para um cliente da empresa. Fatos económicos seletos sobre o 

País D são fornecidos na Tabela B. 

 

 Tabela B  Fatos Económicos Seletos para o País D 

 Crescimento de PIB lento 

 Recursos naturais abundantes 

 Instituições económicas desenvolvidas 

__________________________________________________ 

 

 Antes de acabar a pesquisa, Schmidt programa uma reunião final com O’Leary 

para ver se ele pode fornecer mais alguma informação pertinente. O’Leary faz as 

afirmações finais a Schmidt: 
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 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Karen Ashby, CFA (LaGrange, Kentucky, EUA). 
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 Afirmação 1: “Muitos países que têm a mesma taxa de crescimento da 

população, taxa de poupanças e função de produção terão taxas de crescimento que 

convergem ao longo do tempo.” 

 

 Afirmação 2: “A convergência entre países pode ocorrer mais depressa se as 

economias forem abertas e houver comércio livre e empréstimos internacionais; 

contudo, não existe aumento permanente da taxa de crescimento numa economia a 

partir de uma política de comércio mais aberta.” 

 

1. Baseando-se na Tabela A, o fator que tem maior probabilidade de ter o maior impato 

positivo no crescimento do PIB per capita do País A é: 

 A. o comércio livre. 

 B. a tecnologia. 

 C a poupança e o investimento. 

 

2. Baseando-se na Observação 1, é mais provável que, a longo prazo, o rácio de lucros 

para PIB no país A: 

 A. permaneça próximo do seu nível atual. 

 B. suba acima do seu nível atual. 

 C. caia abaixo do seu nível atual. 

 

3. Baseando-se na Observação 2, é mais provável que o País C: 

 A. tenha retornos de ativos reais relativamente baixos. 

 B. uma taxa de juro real relativamente baixa. 

 C. uma taxa de juro real relativamente elevada. 

 

4. Baseando-se na Tabela B, a razão menos provável para o atual ritmo de crescimento 

do PIB no País D é: 

 A. uma moeda persistentemente forte. 

 B. fortes exportações de produtos fabricados. 

 C. fortes exportações de recursos naturais. 

 

5. O tipo de convergência descrito por O’Leary na Afirmação 1 é mais bem descrito 

como: 

 A. convergência de grupos. 

 B. convergência absoluta. 

 C. convergência condicional. 

 

6. Qual dos seguintes modelos de crescimento é o mais consistente com a Afirmação 2 

de O’Leary? 

 A. Clássico 

 B. Endógeno 

 C. Neo-clássico 

 

A informação que se segue diz respeito às Questões de 7 a 15.
16

 
 

Victor Klymchuk, o economista chefe na ECONO Consulting (EC), está a rever o 

crescimento do PIB a longo prazo de três países ao longo da recente década. Klymchuk 

                                                 
16

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por Lou Lemos, CFA (Louisville, Kentucky, EUA). 
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está interessado em prever a variação a longo prazo no valor da bolsa para cada país. A 

Tabela C apresenta as caraterísticas atuais dos países e informação histórica sobre 

variáveis económicas seletas para os três países. 

 Klymchuk pede a um colega economista na EC para o ajudar a prever a variação 

no valor da bolsa para cada país. Klymchuk lembra ao seu colega: 

 

 Afirmação 1: “Ao longo de horizontes temporais curtos, as variações de 

percentagem em PIB, o rácio dos rendimentos para PIB, e o rácio de preço para 

rendimentos são fatores importantes para descrever a relação entre o crescimento 

económico e os preços das ações. Contudo, estou interessado na previsão da bolsa de 

valores a longo prazo.” 

 

TABELA C      Fatores Seletos e Informação Económica Histórica do País 2000-2010 

 

             | Crescimento       | Crescimento em     | Crescimento | Crescimento 

     em Horas             Produtividade               em                   em 

Fatores do País| Trabalhadas(%)  | Laboral (%)            |     PTF(%)    |      PIB(%)____ 

País A   0,9   2,4  0,6  3,3 

 Nível elevado de poupanças e investimento 

 Força de trabalho altamente instruída 

 Tarifas baixas sobre as importações externas 

 Recursos naturais limitados 

País B   – 0,3             1,6  0,8  1,3 

 Mercados financeiros desenvolvidos 

 Níveis moderados de rendimento disponível 

 Investimentos externos diretos e indiretos significativos 

 Recursos naturais significativos 

País C   1,8             0,8          – 0,3  2,6 

 Politicamente instável 

 Direitos de propriedade limitados 

 Educação pública e saúde fracas 

 Recursos naturais significativos 

______________________________________________________________________ 

 

 Um cliente está a considerar investir na dívida soberana do País A e do País B e 

pede a opinião de Klymchuk acerca do risco de crédito de cada país. Klymchuk diz ao 

cliente: 

 

 Afirmação 2: “Ao longo dos próximos 10 anos, eu prevejo crescimento do PIB 

potencial mais elevado para o País A e crescimento do PIB potencial mais baixo para o 

País B. O capital por trabalhador é semelhante e muito elevado para ambos os países, 

mas o output per capita do País A é maior.” 

 

 O cliente diz a Klymchuk que o País A oferecerá obrigações de 50 anos e que 

ele acredita que seria um bom investimento a longo prazo dado o elevado crescimento 

do PIB potencial. Klymchuk responde ao cliente dizendo: 

 

 Afirmação 3: “Após os próximos 10 anos, creio que a taxa de crescimento 

económico sustentável para o País A será afetada por uma percentagem crescente da sua 
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população acima dos 65 anos de idade, uma percentagem em declínio de menos de 16 

anos e imigração mínima.” 

 

 O cliente fica surpreendido por descobrir que o País C, um país rico abundante 

em petróleo, com reservas significativas, está a experienciar crescimento económico 

lento e pede uma explicação a Klymchuk. Este responde dizendo: 

 

 Afirmação 4: “Apesar de os países com acesso a recursos naturais serem 

frequentemente mais ricos, a relação entre abundância de recursos e crescimento 

económico não é clara. A minha análise mostra que a presença de um recurso natural 

dominante (petróleo) no País C está a restringir o crescimento. O que é interessante, 

uma vez que o País A tem poucos recursos naturais, mas está a experienciar um forte 

aumento no crescimento de PIB per capita.” 

 

 Klymchuk sabe que o crescimento no rendimento per capita não é sustentável 

apenas pela pura intensificação do capital. Ele pede ao seu colega economista para 

determinar a importância da intensificação do capital como fonte de crescimento 

económico para cada país. Klymchuk diz ao seu colega para usar a informação 

fornecida na Tabela C. 

 Klymchuk e o seu colega debatem o conceito da convergência. O colega 

economista acredita que os países em desenvolvimento, independentemente das suas 

características particulares, irão eventualmente igualar-se aos países desenvolvidos no 

output per capita. Klymchuk responde: 

 

 Afirmação 5: “Os países pobres irão convergir aos níveis de rendimento dos 

países mais ricos apenas se fizerem alterações institucionais apropriadas.” 

 

7. Baseando-se nos fatores dos países fornecidos na Tabela C, é mais provável que o 

país que será considerado um país em desenvolvimento é: 

 A. O País A. 

 B. O País B. 

 C. O País C. 

 

8. Baseando-se na Tabela C, a intensificação do capital como fonte de crescimento é 

mais importante para: 

 A. O País A. 

 B. O País B. 

 C. O País C. 

 

9. Baseando-se na Afirmação 1 de Klymchuk, é mais provável que, acima do horizonte 

de previsão pedido, o fator que motivará o desempenho da bolsa de valores é a variação 

de percentagem em: 

 A. PIB. 

 B. o rácio de rendimentos para PIB. 

 C. o rácio de preço para rendimentos. 

 

10. Baseando-se unicamente nas previsões na afirmação 2 é mais provável que, ao 

longo da próxima década, o risco de crédito soberano do País B. 

 A. aumente. 

 B. diminua. 
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 C. não se altere. 

 

11. Baseando-se na Afirmação 2, é mais provável que a diferença em output per capita 

entre o País A e o País B se deva a diferenças em: 

 A. intensificação do capital. 

 B. capital por trabalhador. 

 C. produtividade total dos fatores. 

 

12. Baseando-se na Afirmação 3, é mais provável que, após os próximos 10 anos, a taxa 

de crescimento do PIB potencial para o País A: 

 A. seja mais baixa. 

 B. seja mais elevada. 

 C. permaneça inalterada. 

 

13. Baseando-se na Afirmação 4 e na Tabela C, é menos provável que o crescimento 

económico vagaroso no País C seja explicado por: 

 A. crescimento da força de trabalho limitado. 

 B. apreciação da moeda motivada por exportações. 

 C. instituições económicas mal desenvolvidas. 

 

14. Baseando-se na Afirmação 4, é menos provável que a taxa de crescimento do 

rendimento per capita mais elevada no País A seja explicada por: 

 A. a taxa de investimento. 

 B. o crescimento da sua população. 

 C. a aplicação de tecnologia de informação. 

 

15. O tipo de convergência descrito por Klymchuk na Afirmação 5 é mais bem descrito 

como: 

 A. convergência de grupos. 

 B. convergência absoluta. 

 C. convergência condicional. 

 

A informação que se segue diz respeito às Questões de 16 a 21.
17

 
 

Numa recente conferência internacional de finança e economia em Bamako, Mali, José 

Amaral do Brasil e Lucinda Mantri da Índia estão a debater maneiras de motivar o 

crescimento económico dos seus países. Amaral acredita que o crescimento pode ser 

aumentado pela remoção de impedimentos institucionais, e sugere várias possibilidades 

para o Brasil: o lançamento de um programa de alfabetização rural, clarificar as leis de 

propriedade e direitos autorais, e implementar um novo imposto de dividendos sobre 

investidores externos. 

 Mantri responde que, para a Índia, a intensificação do capital seria mais eficaz, e 

propôs as seguintes ideias: construir um grupo de fábricas de automóveis e de têxteis 

nos Estados do sul, desenvolver uma rede de auto-estradas de norte para sul e este para 

oeste, e patrocinar uma iniciativa de patentes. 

 

 Como resposta, Amaral diz a Mantri: 

 

                                                 
17

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por E. Shepard Farrar, CFA (Washington, D.C., EUA). 
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 “Baseando-se na teoria de crescimento endógeno, é mais provável que uma 

destas propostas aumente a produtividade total dos fatores do que resultar em pura 

intensificação do capital.” 

 

Apesar de Mantri reconhecer que a Índia não possui os recursos naturais significativos 

do Brasil, ela afirma que a Índia pode ultrapassar este desafio aumentando o seu 

crescimento a longo prazo através de três métodos: 

 

 Método 1: Intensificar a base de capital. 

 Método 2: Fazer investimentos em tecnologia. 

 Método 3: Manter uma baixa taxa de câmbio de rupias. 

 

 As estatísticas económicas básicas de cada país foram apresentadas na 

conferência. Informação seleta sobre o Brasil e a Índia é mostrada na Tabela D. Adama 

Kanté, um gestor de fundos baseado no Mali, planeia aumentar a alocação de fundos 

para capitais próprios internacionais e, após alguma análise preliminar, determinou que 

a nova alocação será para os capitais sociais do Brasil e da Índia. Após rever a 

informação na Tabela D, Kanté decide que a alocação será para os capitais próprios da 

Índia. 

 

TABELA D            Estatísticas económicas, Brasil e 

Índia_______________________ 

Estatística económica         Brasil  Índia  

PIB per capita, 2010       $9,589  $3,575 

Crescimento do PIB per capita, 1990–2010      1,62%  4,84% 

Crescimento do PIB, 2005–2008       4,9%   8,2% 

Crescimento devido ao componente da produtividade laboral   2,9%   6,0% 

Crescimento devido ao componente da intensificação do capital      3,4%   3,6%_ 

 

 Kanté está preocupado com a baixa qualidade de vida no Mali. Para melhorar o 

PIB per capita, Kanté está a considerar cinco estratégias específicas: 

 

 Estratégia 1: Baixar a taxa de imposto do país. 

 Estratégia 2: Introduzir políticas que encorajam o regresso de emigrantes 

Malianos altamente instruídos. 

 Estratégia 3: Construir creches para permitir maior participação das mulheres 

na força de trabalho. 

 Estratégia 4: Impor altas tarifas sobre as importações para proteger as indústrias 

nascentes do país.  

 Estratégia 5: Usar empréstimos bancários de desenvolvimento económico para 

melhorar a infra-estrutura de transporte e fabricação do país. 

 

16. Qual das iniciativas de Amaral tem menor probabilidade de alcançar o objetivo de 

crescimento explicitado? 

 A. Imposto de dividendos 

 B. Alfabetização rural 

 C. Propriedade e direitos autorais 

 

17. A que proposta para a Índia se está Amaral mais provavelmente a referir na sua 

resposta a Mantri? 
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 A. Iniciativa de patentes 

 B. Rede de auto-estradas 

 C. Fábricas de automóveis e têxteis. 

 

18. O método que tem menor probabilidade de ajudar a Índia a ultrapassar a sua falta de 

recursos naturais é o: 

 A. Método 1. 

 B. Método 2. 

 C. Método 3. 

 

19. Baseando-se na Tabela D, qual a estatística Indiana que tem menor probabilidade de 

sustentar a preferência de alocação de património líquido internacional de Kanté? 

 A. PIB per capita 

 B. Crescimento devido a produtividade laboral 

 C. Crescimento devido a intensificação de capital 

 

20. A estratégia que tem menor probabilidade de melhorar o PIB per capita no Mali é 

a: 

 A. Estratégia 1. 

 B. Estratégia 2. 

 C. Estratégia 3. 

 

21. Qual das seguintes estratégias a ser considerada por Kanté tem maior probabilidade 

de comprometer ou atrasar a convergência com economias desenvolvidas? 

 A. Estratégia 2 

 B. Estratégia 4 

 C. Estratégia 5 
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Capítulo 12 

 

Economia de Regulação 
 

Resultados de Aprendizagem 

 
Após concluir este capítulo, conseguirá fazer o seguinte: 

 

 Descrever classificações de regulação e reguladores. 

 Descrever usos de auto-regulação nos mercados financeiros. 

 Descrever a lógica económica para a intervenção reguladora. 

 Descrever as interdependências da regulação e os seus efeitos. 

 Descrever ferramentas de intervenção reguladora nos mercados. 

 Explicar o propósito da regulação do comércio e dos mercados financeiros. 

 Descrever comportamentos anti-competitivos que são alvo das leis antitrust em todo 

o mundo, e avaliar o risco antitrust associado a uma dada estratégia de negócio. 

 Descrever benefícios e custos da regulação. 

 Avaliar efeitos de uma regulação específica numa indústria, empresa, ou título. 

 

Resumo Geral 
 

 Os órgãos legislativos, órgãos reguladores e tribunais tipicamente promulgam 

regulamentação. 

 Os órgãos reguladores incluem as agências do Estado e reguladores independentes a 

quem foi concedida autoridade por um Estado ou uma agência do Estado. Alguns 

reguladores independentes podem ser organizações de auto-regulação. 

 Tipicamente, os órgãos legislativos promulgam leis ou estatutos abrangentes; os 

órgãos reguladores estabelecem regulamentações administrativas, implementando 

estatutos com frequência; e os tribunais interpretam estatutos e regulamentações 

administrativas, e estas interpretações podem ter como resultado leis judiciárias. 

 Os reguladores são responsáveis tanto pelo direito substantivo como pelo 

processual. O anterior concentra-se nos direitos e responsabilidades de entidades e 

relações entre entidades. O último concentra-se na proteção e execução da anterior. 

 A existência de frições informacionais e externalidades cria uma necessidade de 

regulação. Espera-se que a regulação tenha benefícios sociais e deve ser avaliada 

utilizando análise de custo-benefício. 

 A regulamentação que surge para melhorar os interesses de entidades reguladas 

reflete captura regulamentar. 

 A concorrência reguladora é competição entre diferentes órgãos reguladores para 

usar a regulação de maneira a atrair certas entidades. 

 A arbitragem regulamentar é o uso de regulação por uma entidade para explorar 

diferenças na substância económica e interpretação regulamentar ou em regimes 

reguladores para o benefício da entidade. 

 Interdependência nas ações e objetivos potencialmente conflituosos dos reguladores 

é uma consideração importante para os reguladores, os regulados, e os que avaliam os 

efeitos da regulação. 
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 Existem muitas ferramentas de regulação disponíveis aos reguladores, incluindo os 

mecanismos de preço (tais como impostos e subsídios), os mandatos de regulação e 

restrições sobre comportamentos, disposição de bens públicos, e financiamento público 

de projetos privados. 

 A escolha de ferramenta de regulação deve ser consistente com a manutenção de um 

ambiente de regulação estável. Estável não quer dizer imutável, antes refere-se a 

atributos desejáveis de regulação, incluindo previsibilidade, eficácia no cumprimento de 

objetivos, consistência de tempo, e exequibilidade. 

 A extensão da regulação do comércio torna necessário o uso de uma estrutura que 

identifique potenciais áreas de regulação. Esta estrutura pode ser referenciada para 

identificar áreas específicas de regulação, existentes e antecipadas, que poderão afetar a 

entidade de interesse. 

 A regulação de mercados de títulos e instituições financeiras é extensa e complexa 

devido às consequências do falhanço no sistema financeiro. Estas consequências 

incluem perdas financeiras, perda de confiança, e perturbação do comércio. 

 O foco dos reguladores nos mercados financeiros inclui supervisão prudencial, 

estabilidade financeira, integridade do mercado, e crescimento económico, entre outros. 

 Os reguladores – ao avaliarem a regulamentação e os resultados da regulamentação 

– devem levar a cabo análises contínuas de custo-benefício, desenvolver técnicas para 

melhorar a medida dessas análises, e usar princípios económicos como guia. 

 A carga regulamentar líquida para a entidade de interesse é uma consideração 

importante para um analista. 

 

Exercícios de Treino 
 

A informação que se segue diz respeito às Questões de 1 a 6.
18

 

 

A Tiu Asset Management (TAM) contratou recentemente Jonna Yun. Yun é um 

membro da equipa da carteira de Capital Social Global da TAM e foi-lhe atribuída a 

tarefa de analisar os efeitos da regulação no setor de serviços financeiros dos Estados 

Unidos. No seu primeiro relatório para a equipa, Yun faz as seguintes afirmações: 

 

 Afirmação 1: “A Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao 

Consumidor (Lei de Dodd-Frank), promulgada a 21 de Julho de 2010 pelo Congresso 

dos E.U., terá um efeito significativo nos bancos americanos e outras empresas de 

serviços financeiros.” 

 Afirmação 2: “A Securities and Exchange Commission (SEC) americana aloca 

certas responsabilidades reguladoras à Financial Industry Regulatory Authority 

(FINRA), com o objetivo de assegurar que o setor dos valores mobiliários opera de 

maneira justa e honesta.” 

 Afirmação 3: “A Lei Dodd-Frank exigiu reformas para os derivados, incluindo 

deslocação da liquidação bilateral dos derivados para a centralizada, até Julho de 2011. 

O G-20 exigiu ação da parte dos seus membros sobre a reforma de derivados até ao fim 

de 2012. O calendário acelerado da Lei Dodd-Frank preocupou algumas empresas 

americanas.” 

 Afirmação 4: “Os reguladores usam várias ferramentas para intervir no setor dos 

serviços financeiros.” 

                                                 
18

 Estes exercícios de treino foram desenvolvidos por E. Shepard Fartrar, CFA (Washington, D.C., EUA). 
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 Afirmação 5: “As regulações podem trazer benefícios à economia dos E. U., mas 

também podem ter efeitos não antecipados de grande custo.” 

 Afirmação 6: “A regulamentação Q impôs um máximo nas taxas de juro pagas 

pelos bancos por certos depósitos bancários.” 

 

1. A classificação mais apropriada da Lei Dodd-Frank, referida na Afirmação 1, é de: 

 A. estatuto. 

 B. lei judicial. 

 C. lei administrativa. 

 

2. A Financial Industry Regulatory Authority, referida na Afirmação 2, é mais bem 

classificada como um: 

 A. órgão legislativo. 

 B. agência do Estado. 

 C. organização de auto-regulação. 

 

3. Qual é a base mais provável para as preocupações observadas na Afirmação 3: 

 A. Externalidades 

 B. Arbitragem regulamentar 

 C. Frição informacional 

 

4. As ferramentas que têm menor probabilidade de serem usadas pelos reguladores para 

intervir nos mercados financeiros são: 

 A. os períodos de restrição 

 B. os requisitos de capital 

 C. as restrições a operações de iniciados 

 

5. Qual dos seguintes tem maior probabilidade de ser um efeito não antecipado da 

regulação? 

 A. A contratação de advogados de conformidade. 

 B. A definição de normas jurídicas para os contratos. 

 C. O estabelecimento dos direitos e responsabilidades dos empregadores. 

 

6. Após o regulamento Q ter sido imposto, é mais provável que a procura por fundos do 

mercado da moeda: 

 A. tenha aumentado. 

 B. tenha diminuído. 

 C. tenha permanecido inalterada. 
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Parte II 

Soluções 
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Capítulo 1 

 

Análise de Procura e Oferta: Introdução 
 

Soluções 
 

1. A está correta. Casacos são bens finais, o resultado do output da produção. 

2. B está correta. 

3. C está correta. Para desenhar curvas de procura e oferta, deve-se permitir que o preço 

e a quantidade do bem variem. Contudo, todas as outras variáveis são consideradas 

constantes para se concentrar apenas na relação do preço do bem com a quantidade. 

4. B está correta. Os produtores geralmente oferecem uma maior quantidade de um bem 

a preços mais elevados para o bem. 

5. C está correta. Uma vez que a curva de oferta é o gráfico da função de oferta inversa, 

resolva para a função de oferta inversa dado o salário de 11: 

                  

             Q
s
x = – 4 + ½ Px – 2(11) 

      = – 26 + ½ Px 

         

    Q
s
x + 26 = ½ Px 

                   

     Px = 52 + 2Qx 

 

 A interceção vertical é 52. 

6. B está correta. A curva da procura mostra a quantidade procurada como uma função 

de apenas o preço do bem. 

7. B está correta. O coeficiente positivo sobre o preço unitário do alumínio implica que 

o alumínio é um substituto para o aço. Assim, um aumento no preço do alumínio 

implica que mais aço pode ser vendido a um dado preço para o aço do que antes, uma 

vez que o aço é substituído pelo alumínio.       

8. A está correta. O coeficiente do declive de Q
s
s na função de oferta inversa é 0,04. 

                 

 Comece com a equação de oferta: Q
s
s = – 55 + 26Ps + 1,3Pa 

   Insira Pa = 10:    = – 55 + 26Ps + 1,3(10) 

        = – 42 + 26Ps 

 

   Resolva para Ps = 1,6 + 0,04Q
s
s (a função de oferta inversa) 

                  

9. B está correta. Comece com a equação Qs = – 55 + 26Ps + 1,3Pa. Para agregar para 

cinco fornecedores, multiplique a função de oferta do produtor individual por 5: 

       

   Q
s
s = 5 (– 55 + 26Ps + 1,3Pa) 

       

   Q
s
s = – 275 + 130Ps + 6,5 Pa 

 

Agora insira o preço unitário do alumínio a 20: 

       

   Q
s
s
 
= – 275 + 130Ps + 6,5(20) 
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   Q
s
s = – 145 + 130Ps 

Inverta a equação para obter a função de oferta do mercado inversa: 
           
   Ps = 1.1 + 0,008Q

s
s 

 

10. A está correta. No equilíbrio de mercado, a quantidade procurada é justamente igual 

à quantidade oferecida; assim, a diferença entre as duas é zero. 

 

11. A está correta. Excesso de oferta a um dado preço implica que não há procura 

suficiente a esse preço. Por isso o preço tem de cair até que chegue ao ponto no qual as 

curvas de procura e oferta se intersetam. 
. 

12. A está correta. O básico leilão holandês é um leilão de preço descendente. 

 

13. B está correta. Licitações não competitivas e licitadores de baixa oferta serão os 

primeiros a terem as suas ordens cumpridas. Os títulos podem ou não estar disponíveis 

para preencherem a procura inteiramente na oferta vencedora mais elevada. 

 

14. A está correta. O licitador vencedor de tais leilões pode estar demasiado otimista 

acerca do valor subjacente do artigo ganho. 

 

15. A está correta. A situação descrita é de excesso de procura porque, para que os 

mercados se equilibrem ao nível de quantidade oferecida, a empresa precisaria de 

aumentar os preços. 

 

16. A está correta. O preço aceitável mais baixo para o fornecedor a qualquer dada 

quantidade tem agora de aumentar porque parte do preço está paga na forma de um 

imposto unitário. Assim, a curva da oferta vira para cima. 

 

17. C está correta. Uma perda absoluta de bem-estar é o excedente perdido tanto pelo 

produtor como pelo consumidor e que não é transferido para ninguém. 

 

18. C está correta. O preço de comércio deverá ser o mesmo quer o imposto seja 

imposto ao comprador ou ao vendedor. 

 

19. C está correta. Uma quota causará excesso de procura, aumentando o preço do bem 

e deslocando-o para cima e para a esquerda ao longo da curva de procura. Isto deverá 

deslocar algum do excedente do comprador para o vendedor. 

 

20. B está correta. Nós descobrimos o excedente do consumidor como a área do 

triângulo formado pelo eixo y (preço), o inverso da curva de procura, e um segmento de 

linha do eixo y para a função de procura inversa com P = 10. 

 Ponha o preço numa equação de procura: 

     

  Q
d
 = 50 – 0,75(10) 

     

  Q
d 

= 42,5 (esta é a base do triângulo) 

 

 Inverta a função de procura resolvendo para P: 
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  – 0,75P = Q
d 

– 50  

      

            P = – 1,33Q
d 

+ 66,67 

 

Repare que a interceção do preço é 66,7. A altura do triângulo é 66,7 – 10 = 56,67. O 

excedente do consumidor é a área do triângulo acima do preço de 10 e abaixo da curva 

de procura, com base igual à quantidade de 42,5: ½ Base × Altura = (½)(42,5)(66,7 – 

10) = 1,205. 

 

21. A está correta. O excedente do produtor é a diferença entre a receita total que os 

vendedores recebem da venda de uma dada quantidade de um bem e o custo total 

variável da produção dessa quantidade. 

 

22. A está correta. Com uma curva de oferta linear, o excedente do produtor é igual à 

área de um triângulo com base igual ao preço de equilíbrio do mercado menos a 

interceção do preço, altura igual à quantidade de equilíbrio do mercado, e delimitado 

pela curva de oferta como hipotenusa. Dado um preço (de equilíbrio do mercado) de 15, 

a quantidade é 2: 

 

  Qs = – 7 + 0,6(15) = 2 

 

 A seguir encontre a função de oferta inversa: P = (1/0,6)7 + (1/0,6)Qs 

         P = 11,67 + 1,67Qs 

 

Repare que a interceção do preço é 11,7 e a interceção de quantidade é – 7,0. Assim, o 

excedente do produtor é ½ Base × Altura = (½)(2)(15 – 11,7) = 3,3. 

 

23. B está correta. A partir da função de procura: 

       

 ∆Q
d

pr/∆Ppr = – 3,1 (o coeficiente à frente do próprio preço) 

            

Resolva para Q
d

pr : Q
d

pr = 84 – 3,1Ppr + 0,8I + 0,9Ppu 

 

  = 84 – 3,1(38) + 0,8(100) + 0,9(18) 

 

     = 62,4 
         
Se Ppr = 38, a elasticidade-preço = (∆Q

d
pr/∆Ppr)(Ppr/Q

d
pr) 

 

     = (– 3,1)(38/62,4) 

 

     = – 1,9 

 

24. C está correta. A partir da função de procura: 

 

  ∆Q
d

pr/∆I = 0,8 (coeficiente à frente da variável do rendimento) 

 

 Resolva para Q
d

pr : Q
d
pr = 84 – 3,1Ppr + 0,81I + 0,9Ppu 

 

      = 84 – 3,1(38) + 0,81(100) + 0,9(18) 
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      = 62,4 

 
                                  

Se I = 100, a elasticidade-rendimento = (∆Q
d

pr/∆I)(I/Q
d

pr) 

 

  = (0,8)(100/62,4) 

 

  = 1,3 

 

25. A está correta. A partir da função de procura: 

        

  ∆Q
d

pr/∆Ppu = 0,9 (o coeficiente à frente de Ppu) 

    

 Resolva para Q
d

pr : Q
d

pr = 84 – 3,1Ppr + 0,8I + 0,9Ppu 

 

      = 84 – 3,1(38) + 0,8(100) + 0,9(18) 

 

      = 62,4 

 

    Para Ppr = 38 e Ppu = 18, a elasticidade-preço cruzada  

                            

    = (∆Q
d

pr/∆Ppu)(Ppu/Q
d
pr) 

 

    = (0,9)(18/62,4) 

 

    = 0,3 

 

26. C está correta. Com complementos, o consumo sobe ou desce em conjunto. Com 

uma elasticidade-preço cruzada negativa, à medida que o preço de um bem sobe, a 

procura para ambos cai. 
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Capítulo 2 

 

Análise de procura e oferta: Procura do 

consumidor 
 

Soluções 

 
1. C está correta. Se a criança preferir o zoo ao parque e a praia ao zoo, então ela prefere 

a praia ao parque de acordo com o axioma das preferências transitivas. 

2. B está correta. As funções de utilidade apenas permitem classificações ordinais de 

preferências do consumidor. 

3. C está correta. O declive da curva de indiferença a qualquer ponto dá a taxa de 

substituição marginal de um bem pelo outro. A curva é convexa porque o valor 

marginal de um bem contra outro diminui quanto mais se possuir do primeiro bem. 

4. C está correta. A taxa marginal de substituição é igual ao negativo do declive da 

tangente à curva de indiferença a esse ponto, ou – 2. 

5. B está correta. A utilidade máxima é alcançada quando a mais alta curva de 

indiferença alcançável se interseta com apenas um ponto (a tangência) na linha de 

restrição orçamental. 

6. A está correta. No caso dos bens normais, os efeitos de rendimento e substituição 

estão a ganhar força, o que conduzirá a um aumento na quantidade comprada após uma 

queda no preço. 

7. A está correta. O efeito de rendimento sobrepõe-se ao efeito de substituição de tal 

forma que um aumento no preço dos bens resulta numa procura mais elevada pelo bem, 

resultando numa curva de procura com declive positivo. 

8. A está correta. Os bens de Veblen não são bens inferiores, enquanto que os bens de 

Giffen sim. Um aumento do rendimento para os consumidores de um bem de Veblen 

conduz a um aumento na quantidade comprada a cada preço. Dá-se o oposto para um 

bem de Giffen. 
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Capitulo 3 

 

Análise de procura e oferta: a empresa 
 

Soluções 
 

1. A está correta. O lucro normal é o nível de lucro contabilístico tal que os custos de 

oportunidade implícitos estão cobertos; assim, é igual a um nível de lucros 

contabilísticos tal que o lucro económico é zero. 

2. B está correta. A renda económica resulta quando um produto de base tem oferta fixa 

(altamente inelástica) e o preço de mercado é mais elevado do que é necessário para 

levar o produto de base ao mercado. Um aumento da procura nestas circunstâncias terá 

como resultado uma subida do preço e potencial mais elevado de renda económica. 

3. B está correta. O lucro é o retorno do empresário pelas suas contribuições para o 

processo económico. 

4. A está correta. A receita marginal unitária é definida como a variação na receita total 

dividida pela variação na quantidade vendida. RM = ∆RT ÷ ∆Q. Neste caso, a variação 

na receita total é igual a CHF100000, e a variação no número de unidades vendidas no 

total é igual a 50. CHF100000 ÷ 50 = CHF2000. 

5. A está correta. Num mercado perfeitamente competitivo, um aumento na oferta da 

parte de uma única empresa não afetará o preço. Portanto, um aumento de unidades 

vendidas pela empresa será proporcionalmente correspondido por um aumento na 

receita. 

6. A está correta. A receita marginal unitária é definida como a variação na receita total 

dividida pela variação na quantidade vendida. RM = ∆RT ÷ ∆Q. Neste caso, a variação 

na receita total por dia é igual a €3000 [(450 × €40) – (300 × €50)], e a variação nas 

unidades vendidas é igual a 150 (450 – 300). €3000 ÷ 150 = €20. 

7. A está correta. Em condições de concorrência perfeita, uma empresa é uma aceitadora 

de preços a qualquer quantidade oferecida ao mercado, e Receita Média = Receita 

Marginal = Preço. 

8. A está correta. O custo médio fixo é igual ao custo fixo total dividido pela quantidade 

produzida: CMF = CTF/Q = 200/4 = 50. 

9. C está correta. O custo marginal é igual à variação no custo total dividida pela 

variação na quantidade produzida. CM = ∆TC/∆Q = 80/1 = 80. 

10. C está correta. O custo total médio é igual ao custo total dividido pela quantidade 

produzida. Com cinco unidades produzidas, o custo total médio é 104. CTM = CT/Q = 

520/5 = 104. 

11. A está correta. Em condições de concorrência perfeita, o preço é igual à receita 

marginal. Uma empresa cobre os custos quando a receita marginal é igual ao custo total 

médio. 

12. C está correta. A empresa deverá encerrar a produção quando a receita marginal for 

menor que o custo variável médio. 

13. B está correta. Quando a receita total é suficiente para cobrir os custos variáveis mas 

não os custo totais fixos por completo, a empresa pode sobreviver a curto prazo mas 

seria incapaz de manter a solvência financeira a longo prazo. 

14. A é a escolha correta. A quantidade à qual o custo total médio é minimizado não 

corresponde necessariamente a uma maximização do lucro. 
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15. C está correta. Aumentos do output na mesma proporção que aumentos do input 

ocorrem em retornos constantes à escala. 

16. C está correta. A empresa que opera a uma escala de eficiência mais longa do que o 

longo prazo está sujeita a deseconomias de escala. Deveria fazer planos para diminuir o 

seu nível de produção. 

17. A está correta. A concorrência deveria baixar os preços ao nível dos custos 

marginais de longo prazo, fazendo com que apenas ocorram lucros normais. 

18. B está correta. O desenvolvimento e extração de escasso petróleo e gás representa 

uma indústria de custos crescentes. Uma deslocação positiva da procura fará com que as 

empresas aumentem a oferta, mas a custos mais elevados. Os custos mais elevados 

associados à oferta crescente farão com que os preços subam. 

19. A está correta. Uma deslocação positiva da procura fará com que as empresas 

aumentem a oferta, mas a custos em queda. O custo unitário decrescente será passado 

para os consumidores e fará com que os preços caiam a longo prazo. 

20. A está correta. Três trabalhadores produzem a produtividade média mais elevada, 

igual a 170. PM = 510 / 3 = 170. 

21. B está correta. A produtividade marginal é igual à variação no produto total dividido 

pela variação na mão-de-obra (L). O aumento em PM que dois ou três trabalhadores 

fornecem é 190: PM = ∆PT/∆L = (510 – 320) / (3 – 2) = 190/1 = 190. 

22. A está correta. Adicionar novos trabalhadores em números suficientes para se 

poderem especializar nos seus papéis e funções deverá aumentar a produtividade 

marginal do trabalho. 

23. C está correta. Os custos são minimizados quando a substituição da mão-de-obra por 

capital (ou o oposto) não conseguir qualquer poupança nos custos, o que é o caso 

quando a produtividade marginal por dólar gasto é igualado em todos os inputs. 

24. B está correta. Uma expansão de 200 unidades na produção pode ser conseguida por 

dois trabalhadores não instruídos a um custo total de $400, ou $2 por unidade 

produzida. $400/200 = $2 por unidade produzida. 

25. B está correta. A empresa emprega mão-de-obra de vários tipos em combinações de 

minimização de custos. O lucro é maximizado quando a produtividade marginal em 

dinheiro é igualado em todos os tipos de input da mão-de-obra. Se o salário dos 

trabalhadores não qualificados aumentar, a produtividade marginal produzida por dólar 

gasto para empregar mão-de-obra não qualificada também vai diminuir. A mistura de 

emprego original já não é ideal, por isso a empresa responderá afastando-se dos 

trabalhadores não qualificados para os trabalhadores cujos salários não são afetados pela 

lei do salário mínimo. 

26. C está correta. A produtividade marginal em dinheiro é a produtividade marginal de 

um artesão adicional (10 cadeiras) vezes o preço por cadeira (€100). 10 × €100 = €1000. 

27. B está correta. O produto de receita marginal para ferramentas elétricas adicionais é 

€1000, o que excede o custo das ferramentas de €800 por €200. (10 × €100 = €1000) – 

€800 = €200. 
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Capitulo 4 

 

A Empresa e as Estruturas de Mercado 
 

Soluções 
 

1. C está correta. A concorrência monopolística é caraterizada por muitos vendedores, 

produtos diferenciados e algum poder de fixação dos preços. 

2. A está correta. Uma estrutura de mercado com poucos vendedores de um produto 

homogéneo ou normalizado carateriza um oligopólio. 

3. B é a escolha correta. O produto produzido num mercado perfeitamente competitivo 

não pode ser diferenciado pela publicidade ou por qualquer outro meio. 

4. C está correta. Os lucros são maximizados quando RM = CM. Para um monopólio, 

RM = P[1 – 1/Ep}. Ajustar isto para ficar igual ao CM e resolver para P: 

 

  $40 = P[1 – 1/1,5] = P * 0,333 

     P = $120 

 

5. B está correta. O equilíbrio competitivo a longo prazo ocorre quando CM (custo 

marginal) = CM (custo médio) = P para cada empresa. Equacionar CM(arginal) e 

CM(édio) implica 2 + 8Q = 256/Q + 2 + 4Q. 

 Resolver para Q dá-nos Q = 8. Equacionar CM(arginal) com o preço dá-nos P = 

2 + 8Q = 66. Qualquer preço acima de 66 renderá um lucro económico porque P = 

CM(arginal) > CM(édio), por isso novas empresas entrarão no mercado. 

6. B está correta. Uma empresa num mercado perfeitamente competitivo tem de aceitar 

o preço que o mercado ditar. A curva do custo marginal de uma empresa num mercado 

perfeitamente competitivo determina a sua função de oferta. 

7. A está correta. À medida que os preços diminuem, empresas mais pequenas deixarão 

o mercado em vez de vender abaixo do custo. A quota de mercado da Aquarius, a líder 

dos preços, irá subir. 

8. C está correta. No modelo Nash, cada empresa considera a reação das outras quando 

escolhe a sua estratégia. Num estado de equilíbrio, nenhuma das empresas tem incentivo 

para mudar de estratégia. ThetaTech estará melhor com arquitetura aberta, 

independentemente do que SigmaSoft decidir. Dada esta escolha, a SigmaSoft estará 

melhor com uma plataforma proprietária. Nenhuma das empresas mudará a sua decisão 

unilateralmente. 

9. C está correta. A escolha que maximiza o lucro é o nível de output ao qual a receita 

marginal é igual ao custo marginal. 

10. A está correta. O oligopolista enfrenta duas estruturas de procura diferentes, uma 

para os aumentos de preço e outra para as diminuições de preço. Os concorrentes 

baixarão os preços em correspondência a uma redução dos preços, mas não 

corresponderão um aumento dos preços. O resultado é uma curva de procura quebrada. 

11. B é a escolha correta. Quando as empresas têm quotas de mercado semelhantes, as 

forças competitivas tendem a prevalecer sobre os benefícios da colusão. 

12. B está correta. O lucro económico atrairá novos participantes ao mercado e 

encorajará as empresas já presentes a expandirem a sua capacidade. 

13. B está correta. A quota de mercado da empresa dominante tende a diminuir à 

medida que os lucros atraem a entrada de outras empresas. 
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14. B está correta. Isto permite aos investidores receberem um retorno normal pelo risco 

que estão a tomar no mercado. 

15. B está correta. As quatro maiores empresas na indústria constituem 86 por cento das 

vendas da indústria: (300 + 250 + 200 + 150) / (300 + 250 + 200 + 150 + 100 + 50) = 

900/1,050 = 86%. 

16. B está correta. O índice de três empresas de Herfindahl-Hirschman é 0,35² + 0,25² + 

0,20² = 0,225 

17. B está correta. O índice de Herfindahl-Hirschman não reflete barreiras de entrada 

baixas que podem restringir o poder económico de empresas que estão atualmente no 

mercado. 

18. B está correta. A ameaça de entrada credível mantém os preços baixos e múltiplos 

incumbentes estão a oferecer produtos não diferenciados. 

19. C está correta. Há vários concorrentes no mercado, mas existe alguma diferenciação 

de produtos, como indicado pelo diferencial de preços entre a marca Deep River e as 

marcas próprias. 
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Capitulo 5 

 

Output Agregado, Preços e Crescimento 

Económico 

 
Soluções 

 
1. B está correta. O PIB é a quantidade total gasta em todos os bens finais e serviços 

produzidos dentro da economia ao longo de um período de tempo específico. 

2. C é a escolha correta. Subprodutos de processos de produção que não têm valor de 

mercado explícito não são incluídos no PIB. 

3. C é a escolha correta. Pagamentos de transferência do Estado, tais como 

compensação de desemprego ou benefícios de segurança social, são excluídos do PIB. 

4. A está correta. O PIB canadiano é o valor de mercado total de todos os bens finais e 

serviços produzidos num dado período de tempo dentro do Canadá. O vinho produzido 

no Canadá conta para o PIB canadiano. 

5. B está correta. Este é o valor que é acrescentado pelo artista: £5000 – £2000 = £3000. 

6. B está correta. O deflator do PIB = PIB nominal/PIB real. Para obter um rácio menor 

que 1, o PIB real excede o PIB nominal, o que indica que os preços diminuíram e, como 

tal, ocorreu deflação. 

7. A está correta. O PIB nominal é definido como o valor dos bens e serviços medidos a 

preços atuais. O termo despesas é usado como sinónimo do valor dos bens e serviços, 

uma vez que as despesas agregadas têm de ser iguais ao output agregado de uma 

economia. 

8. B está correta. O PIB real no primeiro ano foi €100 mil milhões / 1,11 = €90 e no ano 

passado foi €300 mil milhões / 2,00 = €150. Assim, (€150 – €90) / €90 = 0,67 ou 67%. 

9. A está correta: (212,8/190)
1/2

 – 1 = 0,0583 ou 5,8%. 

10. B está correta 

 

 Deflator do PIB = Valor do output do ano atual a preços do ano atual × 100 

          Valor do output do ano atual a preços do ano base 

 

11. B está correta. PIB = Consumo + Investimento privado interno bruto + Despesa 

pública + Exportações – Importações = 15 + 4 + 3,8 + 1,5 – 1,7 = 22,6. Rendimento 

nacional = PIB – ACC – Discrepância estatística = 22,6 – 1,5 – 0,5 = 20,6. 

12. C é a escolha correta. Rendimento líquido de negócio não constituído em sociedade 

também é conhecido como rendimento do proprietário e é incluído no rendimento 

privado. 

13. A é a escolha correta. A relação fundamental entre poupança, investimento, o 

equilíbrio fiscal e a balança comercial é S = I + (G – T) + (X – M). Esta forma da relação 

mostra que a poupança privada tem de fundar as despesas de investimento, o equílibrio 

fiscal do Estado e as exportações líquidas (= saídas de capital líquido). A reorganização 

dá-nos G – T = (S – I) – (X – M). O défice fiscal público (G – T) tem de ser igual ao 

saldo de poupança/investimento do setor privado (S – I) menos exportações líquidas. 

14. C está correta. A relação fundamental entre poupança, investimento, o equilíbrio 

fiscal e balança comercial é S = I + (G – T) + (X – M). Dados os níveis de despesas de 

output e de investimento, um aumento na poupança (redução no consumo) tem de ser 



 103 

compensado quer por um aumento no défice fiscal ou por um aumento nas exportações 

líquidas. Aumentar o défice fiscal não é uma das escolhas, por isso um aumento em 

exportações líquidas e aumento correspondente na saída de capital líquido (aumento dos 

empréstimos a externos e/ou aumento de compras de ativos a externos) é a resposta 

correta. 

15. A está correta. A curva de IS representa as combinações de rendimento e da taxa de 

juro real às quais as despesas planeadas são iguais ao rendimento. 

16. B está correta. A curva de IS representa as combinações de rendimento e da taxa de 

juro real às quais as despesas planeadas são iguais ao rendimento. De maneira 

equivalente, representa combinações tais que 

 

    S (Y) = I(r) + (G – T) + (X – M) 

 

na qual S (Y) indica que a poupança planeada é uma função de rendimento crescente e 

I(r) indica que o investimento planeado é uma função decrescente da taxa de juro real. 

Para manter esta relação, um aumento na despesa pública (G) requer um aumento na 

poupança a qualquer dado nível da taxa de juro (r). Isto implica um aumento no 

rendimento (Y) a cada nível da taxa de juro – uma deslocação da curva de IS para a 

direita. A menos que a curva de LM seja vertical, as curvas de IS e LM vão-se intersetar 

a um nível mais elevado de despesa agregada/rendimento agregado. Uma vez que a 

curva de LM incorpora um nível de preço constante, isto implica que um aumento em 

despesa agregada a cada nível de preço – uma deslocação da curva de procura agregada 

para a direita. 

17. C está correta. A curva de LM representa combinações de rendimento e da taxa de 

juro às quais a procura por saldos monetários reais é igual à oferta. Para um dado nível 

de preço, um aumento na oferta da moeda nominal também é um aumento na oferta da 

moeda real. Para aumentar a procura por saldos monetários reais, ou o juro tem de 

diminuir ou o rendimento tem de aumentar. Portanto, a cada nível da taxa de juro, o 

rendimento (= despesas) tem de aumentar – uma deslocação da curva de LM para a 

direita. Uma vez que a curva de IS é de declive decrescente (rendimento mais elevado 

requer uma taxa de juro mais baixa), um deslocamento na curva de LM para a direita 

significa que as curvas de IS e LM vão-se intersetar a um nível mais elevado de despesa 

agregada/rendimento agregado. Isto implica um nível mais elevado de despesa agregada 

a cada nível do preço – um deslocamento da curva de procura agregada para a direita. 

18. B está correta. A curva de LM representa combinações de rendimento e da taxa de 

juro às quais a procura por saldos monetários reais é igual à oferta. Para uma dada oferta 

da moeda nominal, um aumento no nível do preço implica uma diminuição na oferta da 

moeda real. Para diminuir a procura por saldos monetários reais, ou o juro tem de 

aumentar ou o rendimento tem de diminuir. Portanto, a cada nível da taxa de juro, o 

rendimento (= despesa) tem de diminuir – uma deslocação da curva de LM para a 

esquerda. 

19. A está correta. Uma diminuição no nível do preço aumenta a oferta da moeda real e 

desloca a curva de LM para a direita. Uma vez que a curva de IS é de declive 

decrescente, as curvas de IS e LM vão-se intersetar a um nível de rendimento mais 

elevado e a uma taxa de juro mais baixa. 

20. C está correta. No nível de output de pleno emprego, ou natural, a economia está a 

operar a um nível de produção eficiente e não constrangido. As empresas têm 

capacidade de reserva suficiente para evitarem estrangulamentos da produção e há uma 

reserva modesta e estável de trabalhadores desempregados (número de procuradores de 
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emprego igual a vagas de emprego) procurado e fazendo transição para novos 

empregos. 

21. C está correta. Devido a contratos de longo prazo e outras inflexibilidades, os 

salários e outros custos de input não se ajustam bem a variações no nível do preço a 

curto prazo. Dados os preços dos inputs, as empresas respondem a variações no preço 

da output expandindo e contraindo o output para maximizar o lucro. Por isso, a curva de 

oferta agregada a curto prazo é de declive ascendente. 

22. B está correta. O declive da curva de oferta agregada a curto prazo reflete a extensão 

à qual os salários e outros custos de input se ajustam ao nível geral do preço. Ajustes 

automáticos de salários mitigarão o impato das variações dos preços na rentabilidade. 

Portanto, as empresas não ajustarão muito o output em resposta a preços de output 

variáveis – a curva da oferta agregada a curto prazo seria mais acentuada. 

23. B é a resposta correta. Uma moeda interna fraca resultará num aumento da procura 

agregada a cada nível do preço – uma deslocação para a direita na curva de PA. Uma 

moeda mais fraca fará com que as exportações do país sejam mais baratas nos mercados 

globais. Por outro lado, as importações serão mais caras para os compradores internos. 

Por isso, o componente das exportações líquidas da procura agregada vai aumentar. 

24. B está correta. A produtividade mede a eficiência da mão-de-obra e é a quantidade 

de output produzida pelos trabalhadores num dado período de tempo. Um declínio na 

produtividade implica eficiência reduzida. Um declínio em produtividade aumenta os 

custos de trabalho, diminui a rendibilidade, e tem como resultado output mais baixo a 

cada nível do preço de output – uma deslocação para a esquerda tanto na curva de oferta 

agregada a curto prazo como na de longo prazo. 

25. C está correta. O efeito da riqueza explica o impato dos aumentos ou diminuições na 

riqueza da família na atividade económica. A riqueza da família inclui ativos 

financeiros e reais. À medida que os valores dos ativos aumentam, os consumidores 

poupam menos e gastam mais do rendimento atual, uma vez que conseguirão alcançar 

os seus objetivos de acumulação de riqueza mais facilmente. Portanto, um aumento na 

riqueza das famílias resulta numa deslocação para a direita na curva de procura 

agregada. 

26. B está correta. Procura agregada (PA) mais elevada e oferta agregada (OA) mais 

elevada fazem subir o PIB real e baixam o desemprego, o que significa que os níveis de 

desemprego aumentam. 

27. A é a escolha correta. A estagflação ocorre quando o output está a declinar e os 

preços estão a subir. É mais provável que isto se deva a um declínio na oferta agregada 

– uma deslocação da curva de oferta agregada a curto prazo para a esquerda. 

Dependendo da fonte da deslocação, a curva de oferta agregada a longo prazo poderá 

também deslocar-se. 

28. B está correta. Um aumento nos preços de energia deslocará a curva de oferta 

agregada a curto prazo para a esquerda, reduzindo o output e aumentando os preços. Se 

não houver deslocação da curva de procura agregada, em particular se o banco central 

não expandir a oferta da moeda, falta de ação na economia irá exercer pressão 

decrescente nos preços dos inputs, deslocando a curva de oferta agregada a curto prazo 

de volta à sua posição original. A longo prazo, o nível do preço não se alterará. 

29. A está correta. A tecnologia é o fator que afeta o crescimento económico mais 

importante para os países desenvolvidos. Os avanços tecnológicos são muito 

importantes porque permitem a uma economia ultrapassar os limites impostos pelos 

retornos marginais decrescentes. 

30. B está correta. A produtividade laboral pode ser diretamente medida como output 

por hora. 
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31. B está correta. A taxa de crescimento sustentável é igual à taxa de crescimento da 

força de trabalho mais a taxa de crescimento da produtividade laboral (i.e., output por 

trabalhador). Ao contrário da produtividade total dos fatores, o output por trabalhador é 

observável, sendo portanto a maneira mais prática de abordar a estimativa do 

crescimento sustentável. 

32. B está correta. A produtividade total dos fatores (PTF) é um fator de escala que 

reflete primariamente a tecnologia. Um aumento na PTF significa que o output aumenta 

para cada nível dos fatores de input. 

33. B está correta. A equação estimada é a equação normal de contabilidade do 

crescimento de Solow. A interceção é a taxa de crescimento da produtividade total dos 

fatores. 

34. C está correta. Na equação normal de contabilidade do crescimento de Solow, o 

coeficiente na taxa de crescimento de cada fator é a sua quota de rendimento. 

35. B está correta. Produtividade marginal do capital decrescente significa que à medida 

que o país acumula mais capital por trabalhador, o reforço incremental para o output 

diminui. Portanto, sendo tudo o resto constante, as economias crescem mais devagar à 

medida que se tornam mais intensivas em capital. Dada a escassez relativa e, portanto, 

elevada produtividade marginal do capital em países em desenvolvimento, eles tendem 

a crescer mais rapidamente do que os países desenvolvidos. Isto conduz a uma 

convergência nos níveis de rendimento ao longo do tempo. 
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Capitulo 6 

 

Compreender Ciclos Económicos 

 
Soluções 

 
1. C está correta. Os ciclos económicos relacionam-se com flutuações na atividade 

económica nacional gerada em grande parte por empresas comerciais. 

2. B está correta. As etapas do ciclo económico ocorrem repetidamente ao longo do 

tempo. 

3. B está correta. A tendência líquida durante a contração é negativa. 

4. A está correta. A inflação sobe durante os picos económicos. 

5. C está correta. No final de uma recessão, as empresas levam a cabo produção enxuta 

para gerarem o máximo de output com o mínimo de trabalhadores. 

6. B está correta. Ajustes de capital físico a recessões ocorrem devido ao 

envelhecimento do equipamento juntamente com falta de manutenção. 

7. C está correta. Perto do topo de um ciclo, as vendas começam a abrandar antes que a 

produção seja cortada, conduzindo a um aumento de existências relativamente às 

vendas. 

8. A está correta. Os economistas austríacos crêem que erros de política monetária 

conduzem a expansões e recessões. 

9. A está correta. Os monetaristas avisam que os efeitos das políticas podem ocorrer 

muito após a necessidade para a qual foram implementadas ter deixado de ser um 

problema. 

10. B está correta. Os trabalhadores desencorajados são definidos como pessoas que 

pararam de procurar emprego e estão fora da força de trabalho. 

11. C está correta. Este efeito faz o desemprego subir mais devagar à medida que as 

recessões começam e descer mais devagar quando as recuperações começam. 

12. A está correta. O impato de novas tecnologias pode ocorrer através de um longo 

período de tempo, equivalente a décadas, enquanto o desemprego é medido através de 

um período de tempo muito mais curto. 

13. B está correta. Com inflação, uma quantidade fixa de dinheiro compra menos bens e 

serviços, reduzindo então o poder de compra. 

14. C está correta. A desinflação é conhecida como a redução da inflação de um nível 

mais elevado para um mais baixo, mas ainda acima de zero. 

15. B está correta. A deflação está relacionada com um ciclo vicioso de despesas 

reduzidas e desemprego mais elevado. 

16. A é a escolha correta. Na hiperinflação, os consumidores aceleram as suas despesas 

para se anteciparem aos aumentos dos preços, e o dinheiro circula mais rapidamente. 

17. A está correta. O índice de Laspeyres é calculado com os seguintes inputs: 

 Cabaz de consumo de Novembro: 70 × 0,9 + 60 × 0,6 = 99 

 Cabaz de consumo de Dezembro: 70 × 1 + 60 × 0,8 = 118 

 Índice de preços de Dezembro: (118/99) × 100 = 119,19 

 Taxa de inflação: (119,19/100) – 1 = 0,1919 = 19,19% 

18. A está correta. O índice de Paasche usa a mistura de consumo combinado com a 

variação dos preços do produto atual. Por isso, para Dezembro o seu valor é: 
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 (120 × 1 + 50 × 0,8) / (120 × 0,9 + 50 × 0,6) = (160 / 138) × 100 = 115,9 

 

19. C está correta. Tipicamente, os bancos centrais usam os índices dos preços no 

consumidor para monitorizar a inflação e avaliarem as suas políticas monetárias. 

20. C é a escolha correta. O IPC é tipicamente usado para este propósito, enquanto o 

IPP está mais próximo dos contratos de negócio. 

21. A está correta. A inflação subjacente é menos volátil, uma vez que exclui os preços 

da comida e da energia e, portanto, não é tão provável que conduza a políticas 

exageradas quando serve de meta. 

22. C está correta. Para a produtividade (output por hora), quanto mais depressa crescer, 

mais os salários podem subir sem causar pressão nos custos de comércio por unidade de 

output. 

23. C está correta. Apesar de nenhum único indicador ser definitivo, uma mistura deles 

– que pode ser afetada por vários determinantes económicos – pode oferecer o sinal de 

desempenho mais forte. 

24. B está correta. O spread decresente de rendimentos do Tesouro público e da taxa 

federal de fundos, um indicador importante, prevê uma queda nas taxas a curto prazo e 

uma queda em atividade económica. A taxa básica de juro é um indicador em atraso e 

tipicamente move-se após a economia mudar. 

25. A está correta. Tanto o rácio de existências para vendas e custos de trabalho 

unitários são indicadores em atraso que descem um pouco após um pico. O rendimento 

privado real é um indicador coincidente que, pelo seu declínio, mostra um 

abrandamento da atividade económica. 
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  Capitulo 7 

 

Política Fiscal e Monetária 

 
Soluções 
 

1. B está correta. Há uma relação inversa entre o multiplicador bancário e o depósito 

obrigatório. O multiplicador bancário é igual a 1 dividido pelo depósito obrigatório. 

2. A está correta. A procura da moeda para precaução está diretamente relacionada com 

o PIB. Os saldos de dinheiro para precaução servem de proteção contra acontecimentos 

inesperados que poderão requerer dinheiro. Os saldos de precaução tendem a subir com 

o volume e valor das transações na economia, e portanto sobem com o PIB. 

3. B está correta. Quando a taxa de juro das obrigações é I1 há um excesso de oferta da 

moeda (igual a M0 – M1 > 0). Os agentes económicos procurarão comprar obrigações 

com os seus saldos monetários excessivos, o que forçaria o preço das obrigações a subir 

e a taxa de juro a descer para I0. 

4. A é a escolha correta. De acordo com a teoria da neutralidade da moeda, um aumento 

na oferta da moeda acaba por conduzir a um aumento no nível do preço e não afeta as 

variáveis reais a longo prazo. 

5. B está correta. Se o dinheiro fosse neutro a curto prazo, a política monetária não 

conseguiria influenciar a economia. 

6. B está correta. Por definição, os monetaristas acreditam que os preços podem ser 

controlados através da manipulação da oferta da moeda. 

7. A está correta. O efeito Fischer é baseado na ideia que a verdadeira taxa de juro é 

relativamente estável. Variações na taxa de juro nominal resultam de variações na 

inflação prevista. 

8. A está correta. O efeito Fischer implica que variações na taxa de juro nominal 

refletem variações na inflação prevista, o que é consistente com Taxa de juro nominal = 

Taxa de juro real + Taxa de inflação prevista. 

9. C está correta. A inflação não antecipada tem custos maiores do que a inflação 

antecipada. 

10. C é a escolha correta. Programas de pagamento por transferência representam 

política fiscal, não monetária. 

11. B é a escolha correta. A supervisão dos bancos não é um papel que todos os bancos 

centrais assumem. Quando é o papel de um banco central, a responsabilidade pode ser 

partilhada com uma ou mais entidades. 

12. A está correta. As atividades do banco central têm tipicamente a intenção de manter 

a estabilidade dos preços. No que diz respeito à escolha B, note que os canais de 

transmissão da política monetária não são independentes. 

13. A está correta. Prevê-se que o investimento se desloque inversamente com a taxa de 

juro diretora oficial. 

14. A é a escolha correta. Tal ação teria tendência para restringir a oferta da moeda e 

aumentar as taxas de juro, sendo tudo o resto constante. 

15. A está correta. O banco central descrito é independente de metas porque definiu as 

suas próprias metas (e.g., a meta para a taxa de inflação) e é funcionalmente 

independente porque decide como alcançar as suas metas (e.g. o horizonte temporal). 

16. A está correta. Prevê-se que as taxas de juro subirão para proteger a meta para a taxa 

de câmbio. 
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17. C está correta. A compra de obrigações do Estado por meio de operações do 

mercado aberto aumenta as reservas bancárias e a oferta da moeda; é consistente com a 

política monetária expansionista. 

18. A está correta. A taxa de juro neutra é a taxa de juro que não estimula nem abranda 

a economia subjacente. A taxa neutra deve ser consistente com a inflação a longo prazo 

estável. 

19. B está correta. Um banco central diminuiria uma taxa de juro oficial para estimular a 

economia. O cenário no qual uma taxa de juro oficial é reduzida a zero (o valor mais 

baixo para uma meta) sem estimular o crescimento económico sugere que existem 

limites para a política monetária. 

20. C está correta. Aumentar os depósitos obrigatórios deverá abrandar o crescimento da 

oferta da moeda. 

21. C está correta. A deflação constitui um desafio para a política monetária 

convencional, porque uma vez que o banco central corte as taxas de juro nominais a 

zero para estimular a economia, não pode cortá-las mais. 

22. A é a escolha correta. A incapacidade de determinar exatamente a taxa de juro 

neutra não limita necessariamente o poder da política monetária. 

23. A está correta. O financiamento público de uma central elétrica pode ser descrito 

como uma ferramenta de política fiscal para estimular o investimento. 

24. C é a escolha correta. Assegurar poder de compra estável é um objetivo da política 

monetária, não da fiscal. A política fiscal envolve o uso de despesas públicas e receitas 

de impostos para afetar o nível geral de procura agregada numa economia e, portanto, o 

nível de atividade económica. 

25. A está correta. As ações monetárias podem encarar menos atrasos à tomada de ação 

do que a política fiscal, especialmente quando o banco central é independente. 

26. B está correta. Défices orçamentais ajustados ciclicamente são indicadores 

apropriados da política fiscal. São definidos como o défice que existiria se a economia 

estivesse em pleno emprego (ou em output potencial completo). 

27. B é a escolha correta. A política fiscal é sujeita a atrasos de reconhecimento, ação e 

impato. 

28. C está correta. Uma paralisação nas despesas públicas discricionárias é um exemplo 

de uma política fiscal contracionista. 

29. A está correta. Um “Regime de compensação imediata” é uma política neutra 

porque qualquer aumento nas despesas ou redução nas receitas seria compensado(a). 

Como tal, não haveria impato líquido no excedente ou no défice orçamental. 

30. B está correta. A flexibilização quantitativa é um exemplo de uma posição de 

política monetária expansionista. Tenta motivar a procura agregada aumentando 

drasticamente a oferta da moeda. 

31. B está correta. Crê-se que os níveis elevados de dívida para o PIB podem conduzir a 

futuras taxas de impostos mais elevadas, o que pode conduzir a desincentivos para a 

atividade económica. 

32. A está correta. Empréstimos do Estado podem competir com os empréstimos do 

setor privado para propósitos de investimento. 

33. A está correta. Se tanto as políticas fiscais como as monetárias são acomodatícias, 

então o impato conjunto será grandemente expansionista, conduzindo a um aumento na 

procura agregada, baixas taxas de juros e setores privados e públicos em crescimento. 
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Capítulo 8 

 

Comércio Internacional e Fluxos de Capital 
 

Soluções 
 

1. A está correta. Os países ganham com o intercâmbio quando o comércio permite que 

cada país receba um preço mais elevado por bens exportados e/ou pague um preço mais 

baixo por bens importados. Isto conduz a uma alocação de recursos mais eficiente e 

permite o consumo de uma maior variedade de bens. 

2. B está correta. Os recursos podem precisar de serem novamente alocados para uma 

indústria, ou para fora dela, dependendo de se essa indústria é um setor de exportação 

ou um setor de importação concorrente dessa economia. Como resultado desse processo 

de ajustamento, empresas menos eficientes podem ser forçadas a sair da indústria, o que 

por sua vez pode conduzir a um aumento do desemprego e à necessidade de 

requalificação para que os trabalhadores desalojados encontrem empregos nas indústrias 

em expansão. 

3. A está correta. A indústria do cobre em Copperland beneficiaria com o comércio. 

Uma vez que, em Copperland, o custo de produzir cobre é baixo relativamente ao custo 

de produzir chá em Tealand, então Copperland exportará cobre e a indústria irá 

expandir-se. 

4. B está correta. A vantagem comparativa está presente quando o custo de 

oportunidade para produzir um bem de um país é menor do que o de um parceiro de 

negócios. 

5. C está correta. Enquanto o Brasil tem uma vantagem absoluta na produção de 

lanternas e vegetais, o México tem uma vantagem comparativa na produção de vegetais. 

O custo de oportunidade dos vegetais no México é um terço por lanterna, enquanto o 

custo de oportunidade dos vegetais no Brasil é 1,5 por lanterna. 

6. C está correta. O México tem o custo de oportunidade mais baixo para produzir uma 

régua extra. O custo de oportunidade é dois lápis por régua no México, três lápis por 

régua no Brasil e quatro lápis por régua na China. 

7. A está correta. No modelo Ricardiano, a vantagem comparativa é determinada pelas 

diferenças de tecnologia entre países. A tecnologia determina o output por trabalhador 

em cada indústria de cada país. Diferenças tecnológicas entre países fazem com que o 

output por trabalhador em cada indústria seja diferente consoante o país. Estes rácios 

determinam o padrão da vantagem comparativa. 

8. C está correta. Um país lucra se o comércio aumentar o preço das suas exportações 

relativamente às suas importações, comparado com os seus preços autárcicos; isto é, os 

termos finais do comércio são mais favoráveis do que os seus preços autárcicos. Se os 

preços relativos das exportações e importações permanecerem os mesmos após a 

abertura do comércio, então o país irá consumir o mesmo cabaz de bens antes e depois 

da abertura do comércio, e não ganha nada da sua habilidade de comercializar. Nesse 

caso, o seu parceiro de negócios irá capturar todos os seus ganhos. É claro, o oposto 

também é verdade, se os papéis forem invertidos. Em termos gerais, um país captura 

mais lucros do negócio quanto mais os termos de comércio finais diferirem dos seus 

preços autárcicos. 

9. A está correta. No modelo Heckscher-Ohlin, um país tem uma vantagem comparativa 

em bens cuja produção é intensiva no fator com o qual está relativamente dotado em 
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abundância. Neste caso, o capital é relativamente abundante na Alemanha, por isso a 

Alemanha tem uma vantagem comparativa na produção do produto intensivo em 

capital: máquinas ferramenta. Portugal é relativamente abundante em mão-de-obra; 

portanto deverá produzir e exportar o produto de trabalho intensivo: vinho. 

10. B está correta. À medida que um país se abre ao comércio, tal tem um impato 

favorável no fator abundante e um impato negativo no fator escasso. Isto é porque o 

comércio faz com que a mistura de output se altere e, portanto, muda a procura relativa 

pelos fatores de produção. Um aumento do output do produto de exportação aumenta a 

procura pelo fator que é usado intensivamente na sua produção, enquanto que uma 

queda do output do produto de importação diminui a procura pelo fator usado 

intensivamente na sua produção. Uma vez que o produto de exportação usa o fator 

abundante intensivamente e o produto de importação usa o fator escasso intensivamente, 

o fator abundante ganha relativamente ao fator escasso em cada país. 

11. A está correta. A imposição de uma tarifa irá provavelmente aumentar a receita 

interna do Estado. Uma tarifa é um imposto sobre importações cobrado pelo Estado do 

país importador. 

12. C está correta. Com uma restrição de exportações voluntária, o aumento dos preços 

induzido pela restrição da quantidade de importações (= renda da quota por quota 

equivalente = receita das tarifas por tarifas equivalentes) acumula-se para os 

exportadores externos e/ou o Estado externo. 

13. A está correta. Por definição, um país grande tem capacidade para afetar o preço 

mundial das suas importações e exportações. Um país grande pode beneficiar da 

imposição de uma tarifa se os seus termos de comércio melhorarem o suficiente para 

compensar a perda de bem-estar social que advirá da alocação ineficiente dos recursos. 

14. A está correta. Uma união aduaneira expande a área de livre comércio (ALC) não só 

por permitir o livre movimento de bens e serviços entre os seus membros, mas também 

pela criação de uma política de comércio comum contra não membros. Ao contrário de 

um mercado comum mais integrado, uma união aduaneira não permite o livre 

movimento de fatores de produção entre os seus membros. 

15. C está correta. Os acordos de comércio regionais são, políticamente, menos 

contenciosos e mais rápidos a serem estabelecidos do que negociações comerciais 

multilaterais (por exemplo, sob a Organização Mundial do Comércio). A coordenação e 

a harmonização da política são mais fáceis num grupo de países mais pequeno. 

16. A está correta. A balança de capital mede as transferências de capital e a venda e 

compra de ativos não financeiros e não produzidos tais como direitos de mineração e 

ativos intangíveis. 

17. B está correta. A balança corrente mede os fluxos de bens e serviços (incluindo o 

rendimento de investimentos externos). Taxas de patentes e serviços jurídicos são 

ambos capturados na subconta de serviços da balança corrente. 

18. C está correta. A balança corrente inclui o rendimento de investimentos externos 

recebido. A empresa da Coreia do Sul efetivamente exportou o uso do seu capital 

durante o trimestre para a sua filial americana, e o dividendo representa o pagamento 

por esses serviços. 

19. B está correta. Um défice da balança corrente tende a resultar de poupanças privadas 

baixas, alto investimento privado, um défice público ou uma combinação dos três. Das 

escolhas, apenas as poupanças privadas baixas contribuem para um défice da balança 

corrente. 

20. B é a escolha correta. Um défice da balança corrente tende a resultar de poupança 

privada baixa, alto investimento privado, um défice público ou uma combinação dos 
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três. Destas escolhas, apenas os altos investimentos podem aumentar os recursos 

produtivos e melhorar a habilidade futura para pagar aos credores. 

21. B está correta. A OMC fornece a fundação jurídica e institucional do sistema de 

comércio multinacional e é a única organização internacional que regula as relações 

comerciais transfronteiriças entre as nações a uma escala global. A missão da OMC é 

promover o comércio livre, através do fornecimento de uma grande estrutura 

institucional e reguladora de regras para o comércio global. Sem tais regras para o 

comércio global, seria difícil conceber as empresas transnacionais globais de hoje em 

dia. 

22. A está correta. A missão do Banco Mundial é ajudar os países em desenvolvimento 

a lutarem contra a pobreza e a melhorarem o crescimento económico ambientalmente 

sustentável. O Banco Mundial ajuda a criar a infra-estrutura económica básica essencial 

para a criação e manutenção de mercados financeiros internos e uma indústria financeira 

em bom funcionamento nos países em desenvolvimento. 

23. C está correta. De uma perspetiva de investimento, o FMI ajuda a manter o risco de 

mercado específico para certos países e o risco sistémico global sob controlo. A divida 

de crise soberana da Grécia em 2010, que ameaçou desestabilizar todo o sistema 

bancário Europeu, é um exemplo recente. A missão do FMI é assegurar a estabilidade 

do sistema monetário internacional, o sistema de taxas de câmbio e pagamentos 

internacionais que permite que os países comprem bens e serviços uns aos outros. 

24. C está correta. O GATT foi o único órgão multilateral a governar o comércio 

internacional de 1948 a 1995. Operou durante quase meio século como sistema 

provisional semi-institucionalizado de tratados multilaterais e incluiu várias rondas de 

negociações. 
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Capítulo 9 

 

Taxas de Câmbio 
 

Soluções 

 
1. B está correta. A taxa de câmbio é o número de unidades da moeda do preço que uma 

unidade da moeda base comprará. De maneira equivalente, é o número de unidades da 

moeda do preço necessário para comprar uma unidade da moeda base. 

2. B está correta. A taxa de câmbio real (cotada em termos de moeda interna por 

unidade de moeda externa) é dada por: 

 

 Taxa de câmbio real(d/f) = Sd/f × (Pf/Pd) 

 

Um aumento no nível do preço interno (Pd) diminui a taxa de câmbio real porque 

implica um aumento no poder de compra relativo da moeda interna. 

3. B está correta. O ativo a receber tem chegada devida em 100 dias. Para reduzir o risco 

de exposição da moeda, a empresa Britânica iniciaria um contrato a prazo para vender 

euros/comprar libras a uma taxa de câmbio acordada hoje. A taxa acordada é chamada 

de taxa de câmbio a prazo. 

4. C está correta. O Sell-side geralmente consiste em grandes bancos que vendem 

câmbio e instrumentos relacionados a clientes do Buy-side. Estes bancos agem como 

criadores de mercados, cotando as taxas de câmbio às quais comprarão (o preço de 

compra) ou venderão (o preço de venda) a moeda base. 

5. B está correta. No caso de uma taxa de câmbio direta, a moeda interna é a moeda do 

preço (o numerador) e a moeda externa é a moeda base (o denominador). Se a moeda 

interna se valorizar, então serão necessárias menos unidades da moeda interna para 

comprar uma unidade da moeda externa, e a taxa de câmbio (interna por externa) desce. 

Por exemplo, se a libra esterlina (GBP) ganhar valor contra o euro (EUR), então a euro-

esterlina (GBP/EUR) poderá descer de 0,8650 para 0,8590. 

6. A está correta. Uma cotação indireta aceita a moeda externa como a moeda do preço 

e a moeda interna como a moeda base. Para obter CHF – que é a moeda interna do 

executivo – como moeda base, a cotação tem de ser afirmada como EUR/CHF. Usando 

a informação do gestor do hotel, a taxa de câmbio indireta é (1/1,2983) = 0,7702. 

7. C está correta. A apreciação da libra esterlina contra o franco suíço é simplesmente o 

inverso da depreciação de 12 por cento do franco suíço contra a libra esterlina: [1/(1 – 

0,12)] – 1 = (1/0,88) – 1 = 0,1364, ou 13,64%. 

8. B está correta. A percentagem de apreciação da moeda base pode ser calculada 

dividindo a taxa de câmbio apreciada pela taxa de câmbio inicial. Neste caso, o 

desconhecido é a taxa de câmbio inicial. O câmbio inicial é o valor de x que satisfaz a 

fórmula: 

 

   1,4500/x = 1,08 

 

Resolver para x dá-nos 1,45/1,08 = 1,3426. 

9. A está correta. Para chegar à taxa cruzada de ZAR/HKD, é necessário pegar no 

inverso da taxa à vista de CNY/ZAR e multiplicar pela taxa de câmbio de CNY/HKD: 
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  ZAR/HKD = (CNY/ZAR)
-1

 × (CNY/HKD) 

          = (1/0,9149) × 0,8422 = 0,9205 

 

10. C está correta. A taxa cruzada de ZAR/SEK do cambista original é (1,0218/0,9149) 

= 1,1168, o que é mais baixo do que a quota do segundo cambista. Para obter lucro de 

arbitragem, um cambista de moeda compraria SEK (venderia ZAR) ao cambista original 

e venderia SEK (compraria ZAR) ao segundo cambista. A 1 milhão de SEK, o lucro 

seria: 

 

  SEK100000 × (1,1210 – 1,1168) = ZAR4200 

 

11. B está correta. O número de pontos a prazo é igual à taxa a prazo menos a taxa à 

vista, ou 0,14193 – 0,1378 = 0,00413, multiplicado por 10000: 10000 × 0,00413 = 41,3 

pontos. Por convenção, os pontos a prazo são dimensionados para que ± 1 ponto a prazo 

corresponda a uma variação de ± 1 na última casa decimal da taxa de câmbio à vista. 

12. A está correta. Dada a taxa a prazo e os pontos a prazo como percentagem, o 

desconhecido no cálculo é a taxa à vista. O cálculo é: 

 

 Taxa à vista × (1 + Pontos a prazo como percentagem) = Taxa a prazo 

 

   Taxa à vista × (1 + 0,068) = 1,0123 

   Taxa à vista = 1,0123/1,068 = 0,9478 

 

13. B está correta. O comércio de moedas base a um desconto a prazo significa que uma 

unidade da moeda base custa menos para a entrega a prazo do que para a entrega à vista; 

isto é, a taxa de câmbio a prazo é menor que a taxa de câmbio à vista. Os pontos a 

prazo, expressos como um número absoluto de pontos ou como percentagem, são 

negativos. 

14. C está correta. Para eliminar oportunidades de arbitragem, a taxa de câmbio à vista 

(S), a taxa de câmbio a prazo (F), a taxa de juro na moeda base (ib) e a taxa de juro na 

moeda do preço (ip) têm de satisfazer: 

 

   F = (1 + ip) 

   S     (1 + ib) 

 

De acordo com esta fórmula, a moeda base irá vender a um prémio a prazo (F > S) se, e 

apenas se, a taxa de juro na moeda do preço for mais elevada que a taxa de juro na 

moeda base (ip > ib). 

15. B está correta. A taxa de câmbio a prazo é dada por: 

 

        [1 + 0,0015 (_90_)] 

 FJPY/AUD = SJPY/AUD (1 + iJPYτ) = 82,42 [                    (360)] 

          (1 + iAUDτ)             [1 + 0,0495 (_90_)] 

        [            (360)] 

     = 82,42 × 0,98815 = 81,443 

 

Os pontos a prazo são 100 × (F – S) = 100 × (81,443 – 82,42) = 100 × (– 0,977) = – 

97,7. De notar que, uma vez que a taxa de câmbio à vista é cotada com duas casas 

decimais, os pontos a prazo são dimensionados por 100. 
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16. C é a escolha correta. Um regime de moeda ideal terá taxas de câmbio 

credivelmente fixas entre todas as moedas. Isto eliminaria a incerteza relacionada com 

moedas no que diz respeito ao preço dos bens e serviços, assim como dos ativos reais e 

financeiros. 

17. C está correta. As taxas de câmbio fixas impõem limitações graves ao exercício de 

política monetária independente. Com uma taxa de câmbio rigidamente fixa, as taxas de 

juro internas, agregados monetários (i.e. oferta da moeda), e condições de crédito são 

ditadas pelo requerimento para comprar ou vender a moeda na paridade rígida. Até uma 

banda estreita à volta do nível de paridade permitirá que a autoridade económica 

exercite algum controlo discreto sobre estas condições. Em geral, quanto mais larga a 

banda, maior o controlo independente que a autoridade monetária consegue exercitar. 

18. B está correta. Com um comité monetário, a autoridade monetária é obrigada pela 

lei a trocar a moeda interna por uma moeda externa específica a uma taxa de câmbio 

fixa. Não pode emitir moeda interna sem receber moeda externa em troca, e tem de 

possuir essa moeda externa como uma reserva de 100 por cento contra a moeda interna 

emitida. Por isso, a base monetária do país (reservas bancárias mais notas e moedas em 

circulação) é completamente suportada por reservas de câmbio externas. 

19. A está correta. Um défice comercial tem de ser completamente compensado por um 

excedente da conta de capital para cobrir o défice. Um excedente da conta de capital 

reflete os empréstimos de fontes externas (um aumento de responsabilidades internas) 

e/ou a venda de ativos a fontes externas (uma diminuição de ativos internos). Um 

excedente da conta de capital é chamado frequentemente de entrada de capital porque o 

efeito líquido é um investimento externo na economia interna. 

20. A está correta. Uma desvalorização da moeda interna significa que os produtores 

internos estão a cortar os preços para os seus clientes externos. O impato nas suas 

vendas de unidade e nas suas receitas depende da elasticidade da procura. Bens de luxo 

caros exibem elevada elasticidade-preço. Por isso, os produtores de carros de luxo têm 

grande probabilidade de experimentarem um aumento acentuado no número de vendas e 

nas receitas devido à desvalorização. 

21. C está correta. O excedente comercial não pode declinar a menos que o défice da 

conta de capital também decline. Independentemente da mistura de ativos comprados e 

vendidos, os investidores externos têm de comprar mais ativos aos (ou vender menos 

ativos aos) emissores/investidores internos. 
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Capítulo 10 

 

Taxas de Câmbio: Determinação e Previsão 
 

Soluções 
 

1. C está correta. A equação para calcular o prémio a prazo ou desconto é: 

 

     [ (Atual)] 

  Ff/d – Sf/d = Sf/d [ ( 160 ) ] (if – id) 

     [1 + id (Atual)] 

     [ ( 360 ) ] 

 

Sf/d é a taxa à vista sendo GBP a moeda base ou d, e sendo INR a moeda externa ou f. 

Sf/d, de acordo com a Tabela A, é 79,5093, if é igual a 7,52 por cento, e id é igual a 5,43 

por cento. 

 Sendo GBP a moeda base (i.e., a moeda interna) na cotação INR/GBP, substituir 

nos valores da moeda base relevante da Tabela A resulta no seguinte: 

 

    [ (360)     ] 

    Ff/d – Sf/d = 79,5093 [ (360) __] (0,0752 – 0,0543) 

    [1 + 0,0573 (360)] 

   [         (360)] 

 

Ff/d – Sf/d = 79,5093 (___1__) (0,0752 – 0,0543) 

            (1,0543) 

 Ff/d – Sf/d = 1,576 

 

2. B está correta. O cambista está a dispor uma taxa de oferta para comprar BRL a um 

preço que é demasiado elevado. Este preço excessivo é determinado pelo cálculo da 

taxa cruzada interbancária implicada para CHF/BRL usando a abordagem intuitiva 

baseada numa equação: 

CHF/BRL = CHF/USD × (BRL/USD)
-1

, ou 

CHF/BRL = CHF/USD × USD/BRL 

 Inverter as cotações de BRL/USD dadas na Tabela B determina as taxas de 

compra/venda de 0,56205/0,56211 para USD/BRL. (A proposta de compra de 0,56205 é 

o inverso da proposta de venda de BRL/USD, calculada como 1/1,7792; a proposta de 

venda de 0,56211 é o inverso da proposta de compra BRL/USD, calculada como 

1/1,7790.) Multiplicando as taxas de compra/venda de CHF/USD e USD/BRL dá-nos a 

taxa cruzada interbancária implicada de CHF/BRL: 

Compra: 0,9099 × 0,56205 = 0,5114 

Venda: 0,9101 × 0,56211 = 0,116 

 Uma vez que o cambista está disposto a comprar BRL a 0,5161 mas a BRL pode 

ser comprada no mercado interbancário a 0,5116, há uma oportunidade de arbitragem 

para comprar BRL no mercado interbancário e vendê-lo ao cambista por um lucro de 

0,0045 CHF (0,5161 – 0,5116) por BRL transacionado. 

3. A está correta. O carry trade envolve pedir empréstimos numa moeda de baixo 

rendimento para investir numa de rendimento mais elevado, guardando os lucros 



 117 

obtidos após se considerar os custos do empréstimo e movimentos da taxa de câmbio. O 

negócio relevante é pedir empréstimo em USD e emprestar em euros. Para calcular o 

retorno em USD de um depósito de um ano em EUR LIBOR, primeiro tem de se 

determinar a taxa de câmbio USD/EUR atual e a de daqui a um ano. Uma vez que USD 

compra CAD a 1,0055 hoje, e um CAD compra EUR a 0,7218 hoje, a taxa de 

EUR/USD de hoje é o produto destes dois números: 1,0055 × 0,7218 = 0,7258. A taxa 

projetada para daqui a um ano é: 1,0006 × 0,7279. De acordo com tal, medido em 

dólares, o retorno do investimento para o depósito EUR LIBOR não coberto é igual a: 

 

  (1,0055 × 0,7218) × (1 + 0,022) × [1/(1,0006 × 0,7279)]  

= 0,7258 × (1,022)(1/0,7283) = 1,0184 – 1 = 1,84% 

 

 Contudo, os custos dos empréstimos têm de ser cobrados contra este retorno 

bruto para fundar o investimento do carry trade (o USD LIBOR de um ano foi de 0,80 

por cento). O retorno líquido do carry trade é, portanto, mais próximo de: 1,84% – 

0,80% = 1,04%. 

4. B é a escolha correta. Apesar de as notações de risco de crédito poderem afetar os 

spreads, o negócio envolve liquidação à vista (i.e., dois dias úteis após a data do 

negócio), por isso é improvável que o spread cotado a esta empresa altamente 

classificada (AA) seja muito mais apertado que o spread que seria cotado para uma 

empresa com uma classificação um tanto mais baixa (mas ainda de alta qualidade). A 

relação entre o banco e o cliente, o tamanho do negócio, a hora do dia em que o negócio 

é iniciado, as moedas envolvidas e o nível de volatilidade do mercado, todas têm uma 

probabilidade de serem fatores mais significativos na determinação do spread para esta 

troca. 

5. B está correta. Ao reordenar os termos da equação que definem a paridade da taxa de 

juro coberta, e assumindo que a paridade da taxa de juro não coberta está em efeito, a 

taxa de câmbio a prazo é igual à futura taxa de câmbio à vista prevista, Ff/d = S
e
f/d, com a 

variação de percentagem prevista na taxa à vista igual ao diferencial da taxa de juro. Por 

isso, a taxa de câmbio a prazo é uma previsão imparcial da futura taxa de câmbio à 

vista. 

6. C está correta. A abordagem da sustentabilidade externa lida com as existências (i.e. 

níveis) de ativos em circulação ou divida, e os fluxos financeiros associados à conta 

capital. O comentário afirma corretamente que a abordagem da sustentabilidade externa 

se centra no ajustamento, tendo como resultado equilíbrio a longo prazo na conta de 

capital. 

7. C está correta. A estratégia de carry trade está dependente do fato que a paridade da 

taxa de juro não coberta não se mantém constante a curto ou médio prazo. Se a paridade 

da taxa de juro não coberta se mantivesse constante, significaria que os investidores 

receberiam retornos idênticos de um investimento não coberto numa moeda externa ou 

de um investimento numa moeda interna porque a apreciação/depreciação da taxa de 

juro iria compensar o diferencial de rendimento. Contudo, durante períodos de baixa 

volatilidade, a evidência mostra que as moedas de alto rendimento não se depreciam o 

suficiente e as moedas de baixo rendimento não se valorizam o suficiente para 

compensar o diferencial de rendimento. 

8. C está correta. McFadden afirma que as taxas de câmbio corrigirão o desequilíbrio 

comercial imediatamente. Ela está a descrever o canal de fluxo oferta/procura, que 

assume que os desequilíbrios comerciais serão corrigidos à medida que o défice da 

moeda do país se depreciar, fazendo com que as suas exportações se tornem mais 

competitivas e as suas importações se tornem mais caras. Os estudos indicam que há 
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grandes lacunas entre variações das taxas de câmbio, variações nos preços dos bens 

negociados, e variações na balança do comércio. A curto prazo, as taxas de câmbio 

tendem a responder melhor ao investimento e às decisões de financiamento. 

9. C é a escolha correta. Os prémios de risco estão mais associados à abordagem do 

equilíbrio da carteira. A abordagem do equilíbrio da carteira diz respeito ao impato da 

posição líquida de ativos/passivos externos de um país. Ao abrigo da abordagem do 

equilíbrio da carteira, assume-se que os investidores possuem uma carteira diversa de 

ativos, incluindo obrigações externas e internas. Os investidores possuirão as obrigações 

de um país desde que sejam compensados apropriadamente. A compensação pode vir na 

forma de taxas de juro mais elevadas e/ou prémios de risco mais elevados. 

10. B está correta. É provável que a moeda se valorize, não que deprecie. O país de 

mercado emergente tem uma política monetária restritiva e uma política fiscal restritiva 

sob condições de baixa mobilidade de capital. Baixa mobilidade de capital indica que 

alterações das taxas de juro induzidas por políticas fiscais e monetárias não causarão 

grandes alterações nos fluxos de capital. A implementação de políticas restritivas deverá 

resultar num melhoramento na balança comercial, o que terá como resultado a 

valorização da moeda. 

11. C está correta. As políticas fiscais expansionistas resultam em depreciação da moeda 

a longo prazo. Ao abrigo da abordagem do equilíbrio da carteira, assume-se que os 

investidores possuem uma mistura de ativos externos e internos, incluindo obrigações. 

As políticas de estímulo fiscal têm como resultado défices orçamentais, que são 

frequentemente financiados através de dívidas. À medida que o nível da dívida sobe, os 

investidores ficam preocupados em saber como é que o défice corrente será financiado. 

O banco central do país poderá precisar de criar mais dinheiro para comprar a dívida, o 

que fará com que a moeda se deprecie. Ou o Estado pode adotar uma política fiscal mais 

restritiva, o que também depreciaria a moeda. 

12. A está correta. Os países de ME são mais capazes de influenciar as suas taxas de 

câmbio porque os seus níveis de reserva, como rácio para a quantidade de câmbio diário 

médio, são geralmente muito maiores que os dos países de MD. Isto significa que os 

bancos centrais dos ME estão numa posição melhor para afetarem a oferta e a procura 

da moeda do que os países de MD, nos quais o rácio é insignificante. Os decisores 

políticos dos ME usam as suas reservas de câmbio como uma espécie de seguro para 

defenderem as suas moedas, se for necessário. 

13. A está correta. A previsão 1 é a que tem menor probabilidade de estar correta. As 

reservas de câmbio tendem a declinar vertiginosamente, não aumentar, à medida que 

uma crise monetária se aproxima. O crescimento do agregado monetário largo em 

termos nominais e reais tende a subir acentuadamente nos dois anos que antecedem uma 

crise monetária, atingindo o pico por volta de 18 meses antes de uma crise. No periodo 

que antecede uma crise, a taxa de câmbio real é substancialmente mais elevada do que o 

seu nível médio durante períodos tranquilos. 
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Capítulo 11 

 

Crescimento Económico e a Decisão de 

Investimento 
 

Soluções 
 

1. B está correta. O País A é um país desenvolvido com um elevado nível de capital por 

trabalhador. O progresso tecnológico, e/ou uso mais intensivo de tecnologia existente 

pode ajudar os países desenvolvidos a aumentar a produtividade e, portanto, aumentar o 

PIB per capita. A maioria dos países desenvolvidos tem barreiras ao comércio 

razoavelmente baixas; portanto, é provável que o comércio um tanto mais livre tenha 

apenas um impato incremental, e provavelmente transitório, no crescimento do PIB per 

capita. Adicionalmente, uma vez que o país já tem um rácio elevado de capital para 

mão-de-obra, é improvável que um aumento de poupança/investimento faça subir a taxa 

de crescimento substancialmente, a menos que incorpore tecnologia melhor. 

2. C está correta. O rácio de lucros para PIB para o País A tem tido tendência para subir 

ao longo dos últimos anos, e está agora bem acima da sua média histórica. O rácio de 

lucros para PIB não pode subir para sempre. Eventualmente o rendimento estagnado da 

mão-de-obra fará com que os trabalhadores não queiram trabalhar sem um aumento nos 

salários e também debilitará a procura, tornando insustentáveis futuras expansões das 

margens de lucros. Portanto, é provável que o rácio de lucros para PIB decline a longo 

prazo até chegar à sua média histórica. 

3. C está correta. Uma taxa de crescimento de PIB potencial elevada faria com que os 

rendimentos reais subissem mais depressa e também que se traduzissem para taxas de 

juro reais mais elevadas e retornos de ativos reais previstos/requeridos. A taxa de juro 

real é essencialmente o retorno real que os consumidores e os aforradores exigem em 

troca do adiamento do consumo. O crescimento mais rápido do PIB potencial significa 

que os consumidores esperam que os seus rendimentos reais subam mais depressa. Isto 

implica que uma unidade extra de rendimento/consumo futuro é menos valiosa do que 

deveria ser se fosse previsto que os rendimentos crescessem mais devagar. Sendo tudo o 

resto constante, a taxa de juro real terá de ser relativamente elevada para induzir as 

poupanças necessárias para fundar a acumulação de capital exigida/desejada. 

4. B é a escolha correta. O País D é um país com recursos abundantes e desenvolveu as 

instituições económicas necessárias para o crescimento, no entanto o país está a 

experienciar crescimento económico lento. É provável que o País D esteja a 

experienciar a doença holandesa, na qual a apreciação da moeda motivada pela forte 

procura das exportações para recursos naturais torna os outros segmentos da economia, 

em particular o da fabricação, não competitivos em termos mundiais. Fortes exportações 

de fabricação indicariam que o País D é competitivo à escala mundial e é provável que 

tenha adotado tecnologia de ponta. Portanto, é improvável que o crescimento lento 

reflita a incapacidade de manter o crescimento da produtividade. De maneira 

semelhante, fortes exportações sugeririam procura adequada para os produtos do País D. 

Portanto, é improvável que as fortes exportações sejam a causa do crescimento lento. 

5. C está correta. A convergência condicional significa que a convergência é 

condicional nos países que têm a mesma taxa de poupança, a mesma taxa de 

crescimento populacional e a mesma função de produção. Se estas condições se 
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mantiverem estáveis, o modelo neo-clássico implica convergência ao mesmo nível de 

output per capita assim como a mesma taxa de crescimento do estado estacionário. 

6. C está correta. De acordo com o modelo neo-clássico, a convergência deverá ocorrer 

mais depressa se as economias forem abertas e houver comércio livre e empréstimos 

internacionais. Abrir a economia deverá aumentar o ritmo ao qual o rácio de capital para 

mão-de-obra converge entre países. Contudo, no modelo Solow neo-clássico, após a 

realocação das poupanças mundiais, não há um aumento permanente na taxa de 

crescimento numa economia. Tanto os países desenvolvidos como os países em 

desenvolvimento irão eventualmente crescer à mesma taxa de estado estacionário. 

7. C está correta. O País C tem maior probabilidade de ser uma economia em 

desenvolvimento. A instabilidade política, os direitos de propriedade limitados e a 

educação pública e saúde fracas são fatores que limitam o crescimento económico, e 

portanto contribuem para a qualidade de vida relativamente baixa. 

8. A está correta. O colega economista pode medir o efeito da intensificação do capital 

puro medindo a diferença das taxas de crescimento da produtividade laboral e da 

produtividade total dos fatores (PTF). Quanto maior a diferença, maior a importância da 

intensificação do capital como fonte de crescimento económico. De 2000 a 2010, a 

produtividade laboral do País A cresceu por 2,4 por cento por ano, dos quais 0,6 por 

cento vieram do crescimento da PTF e 1,8 por cento da intensificação do capital (2,4% 

– 0,6% = 1,8%). 

9. A está correta. A longo prazo, a taxa de crescimento do PIB é a motivadora mais 

importante do desempenho do mercado de ações. Portanto, o colega economista deveria 

concentrar-se nos motivadores de crescimento do PIB potencial a longo prazo. O rácio 

de rendimentos para PIB não pode aumentar indefinidamente, uma vez que isso 

implicaria que o lucro poderia eventualmente absorver todo o PIB. Este rácio também 

não pode diminuir para sempre, uma vez que as empresas sem lucros encerram as 

portas. Assim, a taxa de crescimento anualizada do rácio de rendimentos para PIB tem 

de ser aproximadamente zero ao longo de grandes períodos de tempo e este rácio não 

deve ser um fator dominante na previsão do desempenho do mercado de ações a longo 

prazo. De maneira semelhante, o rácio de preço para rendimentos não pode crescer ou 

contrair-se a uma taxa finita para sempre, porque os investidores não pagarão um preço 

excessivo para cada dólar dos rendimentos, nem darão rendimentos de graça. Portanto, a 

taxa de variação no rácio de preço para rendimentos tem de ser aproximadamente zero 

ao longo de grandes períodos de tempo e não deve ser um fator dominante na previsão 

do desempenho do mercado de ações a longo prazo. 

10. A está correta. Agências de notação de risco de crédito consideram a taxa de 

crescimento do PIB potencial quando avaliam o risco de crédito da dívida soberana. A 

expetativa do economista chefe de crescimento de PIB potencial mais baixo para o País 

B ao longo da próxima década aumenta o risco de crédito percecionado das suas 

obrigações soberanas. 

11. C está correta. O output per capita mais elevado do País A deve-se provavelmente a 

diferenças no impato cumulativo do progresso tecnológico incorporado na 

produtividade total dos fatores. O progresso tecnológico aumenta a capacidade 

produtiva de um país. O progresso tecnológico causa uma deslocação ascendente em 

toda a função de produção, resultando num output por trabalhador mais elevado para um 

dado nível de capital por trabalhador. 

12. A está correta. Os fatores demográficos podem contribuir positivamente ou 

negativamente para a taxa de crescimento económico sustentável de um país. Após os 

próximos 10 anos, prevê-se que o País A experienciará um crescimento da percentagem 

da população acima dos 65 anos de idade e um declínio da percentagem da população 
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abaixo dos 16 anos. Sendo tudo o resto constante, isto implica crescimento mais lento 

da força de trabalho e, portanto, crescimento de PIB potencial mais lento. A imigração 

pode compensar estes desafios demográficos. Contudo, a Afirmação 3 indica que se 

prevê que o País A experiencie imigração mínima. 

13. A é a escolha correta. O País C é um exemplo de um país dotado de uma abundância 

de recursos naturais, que no entanto experiencia lento crescimento económico. 

Enquanto o crescimento da força de trabalho é uma fonte importante de crescimento 

económico, é a explicação menos provável para o vagaroso crescimento económico no 

País C. Como é mostrado na Tabela C, o crescimento em número total de horas 

trabalhadas constitui a maioria do crescimento do País C. Para além disso, a apreciação 

da moeda motivada pelas exportações e instituições económicas mal desenvolvidas são 

ambas causas prováveis do crescimento vagaroso em países com abundância de 

recursos naturais. 

14. B é a escolha correta. O crescimento da população pode aumentar a taxa de 

crescimento da economia geral, mas não impata a taxa de aumento do PIB per capita. 

Portanto, o crescimento da população não explica a taxa de crescimento do rendimento 

per capita do País A mais elevada. Um aumento na participação da força de trabalho 

poderia, contudo, aumentar o crescimento do PIB per capita. 

15. A está correta. Klymchuk está a referir-se ao conceito de convergência de grupos. A 

premissa básica é que membros de baixo rendimento do grupo convergem para os níveis 

de rendimento dos países mais ricos. Isto implica que os países com o rendimento per 

capita mais baixo do grupo têm a taxa de crescimento mais elevada. Contudo, os países 

exteriores ao grupo continuam a ficar para trás. 

16. A é a escolha correta. É provável que a iniciativa de Amaral para implementar um 

novo imposto de dividendos impeça entradas de património líquido, tornando os 

investimentos de património líquido no Brasil menos atrativos para os investidores 

externos. Os fluxos de capital, ou a falta deles, têm um grande impato no crescimento 

económico porque, numa economia aberta, as poupanças mundiais podem financiar 

investimento interno. Como potencial fonte de fundos, o investimento externo quebra o 

ciclo vicioso de baixo rendimento, baixas poupanças internas, e baixo investimento. 

17. A está correta. A proposta de Mantri para patrocinar uma iniciativa de patentes, que 

provavelmente encorajará investimentos e melhoria de tecnologia, provavelmente 

causará uma proporcional deslocação ascendente em toda a função de produção, 

permitindo à economia produzir um output por trabalhador mais elevada para um dado 

nível de capital por trabalhador. O progresso tecnológico também aumenta a 

produtividade marginal de capital relativa ao seu custo marginal. 

18. C está correta. Manter uma taxa de câmbio baixa é uma política com o objetivo de 

manter a procura pelas exportações do país. Teria um impato direto fraco na taxa de 

crescimento potencial da oferta agregada. Contudo, poderia aumentar o crescimento da 

capacidade a longo prazo, indiretamente, ao encorajar a adoção de tecnologia de ponta. 

Apesar disso, não se prevê que seja tão poderosa como a intensificação do capital ou o 

investimento em tecnologia. 

19. A é a escolha correta. A decisão de Kanté em investir em capitais próprios na Índia 

é sustentada pelo forte crescimento económico do país. Para investidores globais, o 

crescimento económico é importante, uma vez que as valorizações compostas de 

património líquido dependem grandemente tanto do nível de output económico (PIB per 

capita e PIB em geral) como da taxa de crescimento económico. Relativamente ao 

Brasil, a taxa de crescimento da Índia em PIB per capita tem sido muito mais elevada, e 

além disso, a sua taxa de crescimento em PIB também tem sido muito mais elevada do 

que a do Brasil. Em contraste com a taxa de crescimento, é menos provável que o nível 
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relativamente baixo de PIB per capita na Índia seja um indicador de oportunidades 

atrativas de investimento em capitais próprios. PIB per capita baixo sugere que a Índia 

poderá ter falta de infra-estrutura financeira e industrial para sustentar alguns tipos de 

indústrias. Também indica que o poder de compra interno é relativamente limitado, 

diminuindo o potencial para negócios internos orientados para margens mais elevadas. 

20. A é a escolha correta. Com a baixa qualidade de vida do Mali (i.e., PIB per capita) e 

grande força de trabalho informal, é improvável que o nível de impostos seja um 

impedimento de crescimento, por isso não é provável que uma redução dos impostos 

seja um grande contribuinte para o crescimento. 

21. B está correta. É provável que a estratégia para o Mali impor altas tarifas (restrições 

comerciais) nas importações sabote, em vez de ajude, o crescimento e portanto não 

suporta a convergência com economias desenvolvidas. O comércio mais livre (menos 

restrições comerciais) tende a melhorar o crescimento ao, por exemplo, induzir uma 

deslocação de recursos para industrias nas quais o país tem uma vantagem comparativa, 

aumentando por isso a produtividade geral, forçando as empresas internas menos 

eficientes a saírem do mercado e as mais eficientes a inovarem, permitindo aos 

produtores internos explorar mais completamente a economia de escala ao venderem a 

um mercado maior, e permitindo que os setores menos avançados de uma economia 

alcancem os países ou setores mais avançados através de alastramento de 

conhecimentos. 
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Capítulo 12 

 

Economia de regulação 
 

Soluções 
 

1. A está correta. A Lei de Dodd-Frank, promulgada e assinada pelo Congresso dos 

E.U., é um exemplo de um estatuto, (uma lei promulgada por um órgão legislativo). 

2. C está correta. A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) é uma 

organização de auto-regulação (SRO
19

) e uma reguladora independente. O capítulo 

afirma que se descreve a si própria como “a maior reguladora independente para todas 

as empresas de títulos que fazem negócio nos Estados Unidos. O nosso papel principal é 

proteger os investidores assegurando a imparcialidade dos mercados de capital dos 

E.U.” A FINRA supervisiona mais de 4000 empresas corretoras, 160000 filiais e 

629000 representantes de títulos registados. A FINRA tem, como foi notado pelo 

capítulo, “um grau de sanção oficial mas não é uma agência do Estado por si só.” A 

FINRA é referenciada especificamente no capítulo como SRO. 

3. B está correta. É provável que as empresas dos E.U. estejam preocupadas por terem 

sido aplicados ambientes ou jurisdições de regulação mais rígidos nos Estados Unidos 

mais cedo do que nos outros países do G-20, uma vez que algum negócio poderá fluir 

para ambientes ou jurisdições reguladoras menos restritivas. 

4. A é a escolha correta. Períodos de restrição são estabelecidos por empresas em 

resposta a preocupações acerca de operações de iniciados. Por isso, os períodos de 

restrição não são uma ferramenta usada pelos reguladores do Estado para intervir no 

setor de serviços financeiros. Os requisitos de capital são utilizados pelos reguladores 

do Estado para reduzir o risco sistémico e o contágio financeiro. As restrições a 

operações de iniciados são usadas por reguladores preocupados com a possibilidade de 

pessoas com informação privilegiada usarem o seu conhecimento para a desvantagem 

dos outros; as restrições a operações de iniciados respondem a frições internacionais. 

5. A está correta. A contratação de mais advogados para lidar com a conformidade é um 

exemplo de um custo de implementação não pretendido. Estabelecer normas jurídicas 

para os contratos e direitos e responsabilidades dos empregados são objetivos 

(consequências pretendidas) de alguma regulação. 

6. A está correta. A regulamentação Q estabeleceu um máximo nas taxas de juro pagas 

pelos bancos por vários tipos de depósitos, o que fez com que os investidores 

deslocassem os fundos para os mercados monetários. 
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 SRO – Self-regulating organization 
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Instituto CFA 

 

 

Acerca do programa CFA 

 
A designação Chartered Financial Analyst (CFA) é um padrão de excelência para medir 

a competência e a integridade dos profissionais de investimento reconhecido em todo o 

mundo. Para receber o certificado de CFA, os candidatos têm de passar com sucesso o 

Programa CFA, um programa de auto estudo de nível de pós-graduação que combina 

um currículo extenso com requerimentos de conduta profissional como preparação para 

uma vasta variedade de especialidades em investimento. 

 Ancorado por um currículo baseado na prática, o Programa CFA centra-se no 

conhecimento identificado por profissionais como sendo essencial para o processo de 

tomada de decisões de investimentos. Este corpo de conhecimentos mantém relevância 

atual através de uma pesquisa extensa e regular dos praticantes certificados da CFA em 

todo o mundo. O currículo abrange 10 áreas de tópicos gerais, desde a análise do capital 

próprio e do rendimento fixo até gestão de carteira e finanças empresariais – tudo com 

uma grande ênfase na aplicação de ética na prática profissional. Conhecido pelo seu 

rigor e extensão, o currículo do Programa CFA destaca princípios comuns a cada 

mercado para que os profissionais que conseguiram a designação CFA tenham uma 

perspetiva de investimento global minuciosa e um entendimento profundo do mercado 

global. 

 

www.cfainstitute.org 
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