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A"moeda e"seu Banco"Central
Camila&Villard&Duran

Princípios de,economia

Estados soberanos criam…

Uma bandeira Um0hino nacional Uma moeda
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Para$que$serve$a$moeda?$Para$que$
serve$o$dinheiro?
Meio de$troca /$
pagamento

Unidade de$conta Poupança

Meio%intermediário%de%uma%transação%

(meio%de%troca),%que%também serve%

como%pagamento%final

Denomina%preços>%Exprime%o%valor%de%

uma%mercadoria%ou%de%um%serviço
Reserva%de%valor:%“guarda”%valor%no%

tempo

O"que"já foi uma moeda?"O"que"é a"moeda
hoje?"Quanto vale"a"moeda?
Moeda
mercadoria

Moeda
representativa de"
um metal

Moeda fiduciária ="
valor"legal

Objetos(com(valor(em(si,(úteis ou valiosos.(

Problemas:(oscilação(de(valor(e(

fracionamento((alguns(facilmente(

perecíveis,(como(sal,(pau(brasil etc.).

Valor:(dependente(da(reserva(do(emissor(

– historicamente,(ouro((padrão(ouro)

Depende(da(confiança(no(Estado,(nas(

instituições de gestão(da(moeda(

Fidúcia(=(confiança((social)
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1833:%“No$Tesouro$Nacional$se$
pagará ao$portador$a$quantia$
de...”$

Porém,'só em 1961:'

“Tesouro Nacional,/valor legal”
(moeda fiduciária)

1986:'“Deus/seja louvado”

“Premonição”:'a'partir da'década
de'1980,'a'hiperinflação
brasileira.'

A$partir$de$1933:$moeda$fiduciária$
(Presidente$Getulio Vargas)

As'moedas do'Brasil independente (Franco,'2017)

Quais qualidades de*uma moeda?

Estabilidade Confiança social

! Interna:(poder(de(compra((valor(estável,(que(se(transmite

no(tempo)

! Externa:(variação(de(seu(valor(em(relação(a(outras(

moedas((câmbio)

! Ela(é aceita por outras pessoas

! E(pagamos impostos com(ela…(Estado(nos “obriga”(a(

utilizar essa moeda,(porém:
! Instituições importam:"suporte da"

confiança social
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Mas$qual moeda usamos no$cotidiano?

Papel moeda Moeda 3 crédito

! “Meio&circulante”

! Emissor:&Estado

Moeda! bancária ou moeda escritural

Emissor! :&instituições financeiras privadas ou públicas

(geralmente,&bancos)

Por que&aceitamos essa moeda?&(circulação at#par)

Como$a$moeda é criada:$o$crédito
Famílias:)empréstimos para)consumo

Guardam dinheiro,)poupança
(depósito,)conta bancária)

O)banco)empresta)dinheiro)a)famílias

! Criação)de)moeda)por)simples)escrituração contábil
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Por$que$a$criação$de$moeda$é$importante$
para$a$economia$de$um$país?

Economia

1) Crédito:0compras0de0
mercadorias0e0de0
serviços

2) Os0bens0comprados0
trazem0dinheiro0para0
as0sociedades0
empresariais0que0os0
produzem

30– Uma0parte0do0
dinheiro0é0redistribuído0
sob0a0forma0de0salários

4) Uma0
parte0dos0
salários
será0usado0
para0pagar0
as0dívidas0
e0outra0
para0
consumo/0
poupança0

O"que"acontece"se"houver"muito"crédito?"
A"inflação"(ex."sem"Estado)

Economia

2) O+aumento+da+quantidade+
de+dinheiro+em+circulação+
aumenta+naturalmente+os+
preços,+se+a+oferta+não
crescer de+forma+
correspondente.

1+– O+aumento+
de+empréstimos
aumenta a+
quantidade de+
moeda na
economia.

4) Uma+maior+
proporção+de+
salários será+
usada+para+
pagar+as+dívidas,+
o+consumo+cairá.

3) Porém,+os+salários+
não+aumentam+tão+
rapidamente+quanto+o+
aumento+de+preços...

5) A+medida+que+o+
consumo+diminuir,+o+
volume+de+negócios+
diminuirá.+Sociedades+
empresariais+podem+ficar+
em+uma+situação+
econômica+difícil.+



22/03/18

6

Reduzir(a(quantidade(de(crédito(não(é(uma(
solução:(a deflação

Economia

1) Há,menos,dinheiro,em,
circulação,,os,preços,estão,
caindo,(oferta,/,demanda).5,) As,dívidas,

tornam)se,mais,
difíceis,de,pagar

4) A,taxa,de,
desemprego,tende,a,
aumentar.

3) O,consumo,diminui,,
o,volume,de,negócios,
diminui.,Sociedades,
empresariais,
começam,a,ter,
problemas.

2)Como,os,preços,estão caindo, na,esperança,
de,preços,mais,baixos,no,futuro,,a,compra,é,
adiada,no,tempo,,

Como$se$controla a$quantidade de$moeda
na economia?$Instituição:$Banco$Central
Banco&Central&concede&empréstimos a&bancos a&
uma taxa&de&juros básica

Taxa&de&juros =&preço do&$

O&banco&empresta dinheiro para&famílias e&sociedades,&com&
custo diretamente dependente da&taxa&do&banco&central.

Quanto menor a&taxa&básica,&menor o&preço do&crédito,&mais dinheiro

circula.&Quanto maior a&taxa,&menos dinheiro flui.

%

%

%

%

%

%
%
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Estados soberanos criam…

Uma bandeira Um0hino nacional Uma moeda e….0
seu Banco0Central

Estados'soberanos'e'Bancos'Centrais
187042002

! Fonte:'Marcussen,'2005,'p.'904
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Banco&Central&do&Brasil&(BCB)&–
Lei&4595/1964&

Constituição Federal&de&1988
• Art. 164,*CF. A*competência*da*União*para*emitir*
moeda*será*exercida*exclusivamente*pelo*Banco*
Central.

• Decreto*3088/1999*(Presidente*da*República)
! Art. 1o Fica*estabelecida,*como*diretriz*para*
fixação*do*regime*de*política*monetária,*a*
sistemática*de*"metas*para*a*inflação".

! Objetivo do*BCB:*estabilidade*de*preços
! A*partir*da*década de*1990:*autonomia de*BCs*
e*estabilidade de*preços como objetivo
primordial ou*único (“consenso”)

O"caso da"hiperinflação:"perda de"
confiança em uma moeda

INStabilidade PERDA)DE)Confiança social

! Interna:(a(moeda(não(garante(mais(o(poder(de(compra,(

porque(a(inflação(é(muito(alta((referência:(acima(de(50%(

ao(mês)

! Externa:(a(taxa(de(câmbio(está(se(deteriorando

Alguns! começam a(preferir o(uso de(outros(meios de(

troca/pagamento para(fazer uma transação (dólares,(etc.)

Torna! Jse(perigoso guardar a(moeda,(porque seu valor(se(

altera no(tempo.(A(população adquire bens(para(se(proteger

e(não poupa.



22/03/18

9

Hiperinflação:.o.exemplo atual da.Venezuela

Hiperinflação:.o.exemplo atual da.Venezuela
Após%a%queda%dos%preços%do%petróleo%em%2014,%o%
déficit%da%Venezuela%começou%a%deteriorar.%

O%governo%decide%financiar%seus%déficits%por meio%da%
emissão monetária.

A%confiança%na%moeda%cai%...

O%valor%da%unidade%monetária cai e%aumentam%os%
preços.

A%inflação%se%instala,%tornaCse%incontrolável.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inflation2Rate2(CPI,2

annual2variation2in2%) 21.1 40.6 62.2 122 800 2610 4500
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Perda&do&valor&da&moeda:&a&inflação&do&
herói

100&Bolívares 8 2008

20,000&Bolívares
até 2016

100,000&Bolívares
até 2017

Perda&do&valor&da&moeda:&salários&não&
acompanham&a&inflação…

O""salário"mínimo"aumentou em"40%"em"janeiro"de"2018"para"

797.510/mês."Isso"praticamente"corresponde"ao"poder"de"

compra"de"90"ovos/mês,"nada"mais.

Em"dezembro"de"2017"e"janeiro"de"2018,"a"inflação"foi"superior"

a"85%/mês."Isso"corresponde"a"preços"que"dobram"a"cada"35"

dias.

Se"seu"pão"custa"$1"hoje,"custaria"$2"daqui"um"mês,"$3"o"mês"

seguinte…

By Kejal(Vyas,(The(Wall(Street(Journal,(Feb.&5,&2018&7:00&a.m.&ET

6,740&Bolívares"em"
janeiro"2017

247,500&Bolívares"em"
dezembro"2017

Preço&para&30&ovos
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Perda&de&controle&da&moeda,&perda&de&
poder&de&compra&para&a&população
Com$a$inflação$dos$preços$(a$perda$do$valor$da$moeda),$a$
população$começa$a$sofrer$falta$de$alimentos$e$remédios.

Só$em$2016,$74%$da$população$perdeu$mais$de$8$quilos/ano.$
Tragédia social.

Perda&de&controle&da&moeda,&já&aconteceu&
no&Brasil&...&(Franco,&2017)
Reforma(Monetária(no(Brasil:

• 1#Cruzeiro#Novo#=#1,000#Cruzeiros#(1967)
• 1#Cruzado#=#1,000#Cruzeiro#Novo#(1986)
• 1#Cruzado#Novo#=#1,000#Cruzados#(1989)
• 1#Cruzeiro#Real#=#1,000#Cruzeiros#(1993)
• 1#Real#=2,750#Cruzeiros#Reals (1994)

Impacto(geral(da(inflação:

1 Real&=&2,750,000,000,000,000 1967&Cruzeiros
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36 A moeda e a lei

que se seguiram ao mil-réis, suas respectivas vigências, perdas de poder aquisi-
tivo durante sua existência e “taxas de conversão” em relação à moeda anterior 
no momento de sua introdução. 

Note-se que, em um sistema de moeda fiduciária, a única referência de 
valor para um novo padrão monetário é o padrão anterior, ou seja, a taxa 
de conversão entre um e outro no momento da mudança,25 e não mais 
certa quantidade, ou recorte, de metal precioso, como nos anos anteriores 
a 1933. É interessante observar que, em boa medida, a importância da “taxa 
de câmbio” conectando as duas moedas em sequência tem sido associada à 
aparentemente pueril necessidade de cortar zeros. Não escapará a nenhum 
observador a abundância de zeros descartados nas oito reformas que cria-
ram os padrões monetários constantes na Tabela 1.3, patético resíduo de um 
triste histórico inflacionário.26 Pelas “taxas de câmbio” que constam da última 
coluna é possível ver que a R$1 de 1994 equivalem 2.750.000.000.000.000 mil- 
réis (2,7 quatrilhões), ou 2.750.000.000.000.000.000 (2,7 quintilhões) réis, ou, 
mais simplesmente, 2.750.000.000.000 (2,7 trilhões) de contos de réis. Essas 

tabela 1.3 Padrões monetários brasileiros, 1942-2013

Padrão 
monetário Começa Termina

Duração     
(em 

meses)

Inflação 
acumulada 

(%)

Inflação 
média 
mensal

Inflação 
média 
anual

Taxa de 
câmbio

1 Cruzeiro nov/42 jan/67 292 31.191 2,0% 27% ¹⁄1

2 Cruzeiro 
Novo fev/67 mai/70 40 90 1,6% 21% ¹⁄1.000

3 Cruzeiro jun/70 fev/86 190 206.288 4,1% 62% ¹⁄1

4 Cruzado mar/86 dez/88 35 5.699 12,3% 302% ¹⁄1.000

5 Cruzado 
Novo jan/89 fev/90 15 5.937 31,4% 2.559% ¹⁄1.000

6 Cruzeiro mar/90 jul/93 41 118.590 18,8% 694% ¹⁄1

7 Cruzeiro 
Real ago/93 jun/94 11 2.396 34,0% 3.244% ¹⁄1.000

8 Real fev/94 dez/13* 238 345 0,6% 7,4% ¹⁄2.750

* Para o período de vigência do real, usa-se a inflação medida pelo IPCA, e o “término” de sua vigência  
é definido como o final de 2013 apenas porque esse é o período aqui abrangido.
Fonte: Ministério da Fazenda, Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos, utilizada para fins de aferição 
de custo histórico e incidência de imposto de renda sobre ganhos de capital. Inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E), 
com o IPC-Fipe para períodos anteriores. 

Prova exclusiva para imprensa_Quatro Cinco Um

No#Brasil, foram 8#moedas (fiduciária)#(Franco,#2017)

Inflação no)Brasil:)Plano)Real

http://hcinvestimentos.com/wp-content/uploads/2011/02/IPCA-Anual-Antes-e-Depois-Plano-Real.png



22/03/18

13

Inflação no)Brasil:)Plano)Real
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