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Resolva 1 (uma) das 2 (duas) questões. 
 

(1) Considere a versão básica modelo monetário do balanço de pagamentos discutida em aula. 

Enuncie as equações constituintes desse modelo. Em seguida obtenha a sua equação 

fundamental. Por fim, utilize essa relação para discutir o impacto de uma redução em Y sobre 

o valor de longo prazo de E. 

 

(2) Utilize a análise gráfica desenvolvida em aula para discutir os efeitos sobre E de uma 

redução em R*, mantidas constantes R e E
+
. 

 

 

Gabarito Sintético 

 

(1) Equações constituintes: 
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Equação fundamental: 
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Uma mudança em Y não impacta as variáveis externas M*, R* e Y*. Adicionalmente, a oferta 

de moeda doméstica é exógena; logo, M também permanece constante. Assumindo que R não 

é afetada pela alteração em Y, podemos utilizar o fato que L é crescente em Y para concluir 

que há uma queda no valor de L(R,Y). Assim sendo, ocorre uma elevação no valor da última 

fração à direita, ao passo que a outra fração permanece constante. Desta forma, ocorre uma 

elevação em E (ou seja, uma ocorre uma depreciação cambial). 

 

(2) [resposta completa]  

 
Inicialmente, a taxa de nominal de juros doméstica é igual a R, ao passo que a taxa de retorno 

dos investimentos no exterior é ilustrada pela F1. Desta forma, o equilíbrio inicial ocorre no 

ponto A1, sendo que a taxa de câmbio de equilíbrio é igual a E1. Devido à queda em R*, a 

curva que representa a taxa de retorno dos investimentos no exterior se desloca de F1 para F2.  

Logo, o equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2. Verificamos então que em equilíbrio a taxa de 

câmbio assume o valor E2. Como E1 > E2, concluímos que ocorreu uma apreciação cambial. 


