
UFRJ Economia Monetária I P1 2018/2
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) O investidor X adquiriu por R$ 302,00 um bônus com cupons mensais iguais a
R$ 3,00, o qual ainda iria pagar 23 cupons. Após carregar o título por dois meses (e
receber os correspondentes cupons), ele vendeu o título por R$ 298,00. Calcule, com
quatro casas decimais, a taxa de retorno da operação.

(A2) Suponha que somente existam títulos com maturidade de um e dois períodos.
Assuma que teoria do hábitat preferido e do prêmio de liquidez se verifica. Mostre que
se a curva de rendimentos é decrescente, então os agentes econômicos esperam uma
redução na taxa de juros dos títulos com maturidade de um período.

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Utilize a análise gráfica do mercado de moeda desenvolvida em [M, 6] para discutir
os impactos de uma redução no nível de preços sobre a taxa de juros.

(B2) Encontra-se em [M, 3] uma lista de cinco propriedades que a moeda deve satisfazer
para desempenhar a sua função de meio de troca (ou seja, de meio de pagamento). Lista
e discuta brevemente (de três a seis linhas por item) três dessas cinco propriedades.
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Gabarito Sintético

(A1)

302 =
3

1 +R
+

301

(1 +R)2
⇒ 302(1 +R)2 = 3(1 +R) + 302 ⇒

302(1 +R)2 − 3(1 +R)− 302 = 0

Faça x = 1+R e resolva a equação quadrática 302x2
− 3x− 302 = 0. As suas raizes são

x1 = −0, 993388 e x2 = 1, 003322. Como x não pode ser menor que zero (justifique),
então R = 0, 3322%.

(A2) [completa] Como teoria do hábitat preferido e do prêmio de liquidez se verifica,

i2t =
it + ie

t+1

2
+ k2t.

Por outro lado, se a curva de rendimentos é decrescente, então it > i2t. Agora, observe
que

it > i2t ⇒ it >
it + ie

t+1

2
+ k2t.

Como k2t > 0, podemos concluir que

it >
it + ie

t+1

2
⇒

it − ie
t+1

2
> 0 ⇒ it > ie

t+1.

Por fim, a última desigualdade implica que os agentes econômicos esperam uma redução
mencionada no enunciado da questão.
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(B1) [completa]

A oferta de moeda é descrita pela curva S. No tocante à demanda, na situação inicial ela
era ilustrada pela curva D1. Verificamos então que o equilíbrio inicialmente ocorria no
ponto E1 e a taxa de juros era igual a i1. Devido à redução do nível de preços, demanda
se desloca para a esquerda e passa a ser representada pela curva D2. Podemos observar
que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto E2, com a correspondente taxa de juros i2.
Como i1 > i2, concluímos que ocorreu uma queda na taxa de juros.
Comentário: esse exercício é quase que idêntico ao discutido em [M, p. 76, figura 12].

(B2) As cinco propriedades são: (1) padronização; (2) ampla aceitação; (3) divisibilidade;
(4) transportabilidade; (5) lenta deterioração. Para mais informações, ver discussão sob
o título Meios de Pagamento em [M, p. 32].
Não necessariamente as propriedades devem ser listadas com os títulos utilizados acima.
Por exemplo, ao invés de se utilizar ampla aceitação, poder-se-ia utilizar aceitabilidade.
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UFRJ Economia Monetária I P2 2018/2
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Considere a seguinte versão do modelo de Kydland & Prescott e Barro & Gordon
discutido em aula. A curva de Phillips é dada por y = ȳ + 2(π − πe). As funções de
payoff são up(π, π

e) = −(π − πe)2 e ug(π, y) = −{4π2 + [y − 3ȳ]2}. Obtenha a função
de reação da autoridade monetária. Em seguida, identifique o resultado do jogo.

(A2) Considere um mundo no qual há diversos empreendedores e vários bancos. Cada
empreendedor possui um projeto, o qual pode ter baixa (l) ou alta (h) rentabilidade.
A distribuição dos projetos é tal que 1/2 deles são do tipo l e 1/2 do tipo h. Os
bancos possuem recursos para financiar todos os projetos e existe um número máximo
de financiamentos (superior ao número de projetos) que eles estão dispostos a conceder.
Um banco está disposto a aportar no máximo 30 em um projeto do tipo l e 70 em um
do tipo h. Um empreendedor deseja receber um aporte mínimo de 10 em um projeto do
tipo l e 60 em um do tipo h. Todos os agentes são indiferentes ao risco. Suponha que os
bancos não conseguem identificar o tipo do empreendedor. Utilize um gráfico de oferta
e demanda para achar o outcome (ou seja, quais projetos são financiados e quais são os
respectivos aportes).

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Enuncie e discuta brevemente (de três a seis linhas por item) quatro dos oito
enigmas sobre a estrutura financeira listados em [M, 9].

(B2) Enuncie e discuta brevemente (de três a seis linhas por item) três dos seis objetivos
usualmente perseguidos pelos bancos centrais que se encontram listados em [M, 19].
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Gabarito Sintético

(A1) f(πe) = π
e+ȳ

2
π̂ = π̂e = ȳ, ŷ = ȳ

(A2)
l h

bancos (aporte máximo) 30 70
empreendedores (aporte mínimo) 10 60

1/2 1/2

O preço de equilíbrio é igual a 30. Todos os projetos do tipo l são financiados; nenhum
projeto do tipo h é financiado. Comentário: é preciso explicar o gráfico.

(B1) Ver discussão sob o título Alguns Enigmas Básicos sobre a Estrutura Financeira

no Mundo em [M, p. 121—123].

(B2) Ver discussão sob o título Os Objetivos da Política Monetária em [M, p. 285—287].
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UFRJ Economia Monetária I P1 2018/1
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Suponha que somente existam títulos com maturidade de um e dois períodos.
Mostre que se it < ie

t+1 e a teoria do hábitat preferido e do prêmio de liquidez se verifica,
então a curva de rendimentos é crescente.

(A2) Seja m o multiplicador monetário definido em [SC, 1] e em aula. Mostre que

m =
1

1− d1(1−R)
.

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Utilize a análise gráfica do mercado de títulos desenvolvida em [M, 6] para discutir
o impacto de uma elevação na poupança privada sobre a taxa de juros.

(B2) Resuma, em um texto de dez a quinze linhas, a discussão contida em [M, 2] sobre
como os intermediários financeiros reduzem os custos de transação das operações que
envolvem poupadores e tomadores de recursos.
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Gabarito Sintético

(A1) [completa] Inicialmente, observe que

it < ie
t+1 ⇒ it + it < it + ie

t+1 ⇒ 2it < it + ie
t+1 ⇒

it <
it + ie

t+1

2
. (1)

Como teoria do hábitat preferido e do prêmio de liquidez se verifica,

i2t =
it + ie

t+1

2
+ k2t.

Tendo em vista que k2t > 0, sabemos que

i2t >
it + ie

t+1

2
.

Combine essa desigualdade com (1) para concluir que

it < i2t.

Desta forma, a curva de rendimentos é crescente.

(A2) [completa] Denote as reservas totais dos bancos comerciais por X. Observe que

B = PMPP +X =
PMPP

M
M +

X

DV

DV

M
M ⇒

B = cM +Rd1M ⇒ B = (1− d1)M +Rd1M ⇒

B = [(1− d1) +Rd1]M ⇒ B = [1− d1(1−R)]M ⇒

M

B
=

1

1− d1(1−R)

Como m é definido de forma que m = M/B, a igualdade apresentada no enunciado da
questão é verdadeira.
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(B1) [completa]

A oferta de títulos é descrita pela curva S. No tocante à demanda, na situação inicial ela
era ilustrada pela curva D1. Verificamos então que o equilíbrio inicialmente ocorria no
ponto E1, com os correspondentes preço, taxa de juros e quantidade de equilíbrio P1, i1 e
Q1. Devido ao crescimento da poupança privada, ocorre uma elevação da riqueza. Desta
forma, a demanda se desloca para a direita e passa a ser representada pela curva D2.
Podemos observar que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto E2, com os correspondentes
valores de equilíbrio P2, i2 e Q2. Como i1 > i2, verifica-se que ocorreu uma queda na
taxa de juros.
Comentário: esse exercício é quase que idêntico ao discutido em [M, p. 74, figura 9].

(B2) Ver discussão sob o título Custos de Transação em [M, p. 22—23].
Comentários: A resposta deve utilizar o conceito de economia de escala e/ou o conceito
de custo fixo.
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UFRJ Economia Monetária I P2 2018/1
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Considere um mundo no qual há diversos empreendedores idênticos e vários bancos.
Cada empreendedor possui um projeto. Esse projeto requer um investimento inicial.
Realizado o investimento, o empreendedor decidirá o esforço e 2 f0; 1g que ele alocará
para a execução do projeto. Seja R o retorno do projeto. Se e = 1, então R = 10 com
certeza. Se e = 0, então R = 10 com probabilidade 1/2 e R = 0 probabilidade 1/2. Seja
y a renda do empreendedor em t = 1. O payo¤ desse agente é dado por u(y; e) = y�3e.
Suponha que e não é observável. Considere um contrato no qual y = 4 se o projeto
for bem sucedido e que exige que o empreendedor forneça um colateral no valor de x
para obter o �nanciamento. Identi�que o valor mínimo �x do colateral para o qual o
empreendedor estará disposto a se esforçar.

(A2) Considere a versão simpli�cada do modelo de Diamond & Dybvig apresentada a
seguir. Em t = 0, cada um dos senhores A e B efetuou um depósito de valor 10 em um
banco; as ações �sacar�e �não sacar�são denotadas, respectivamente, por s e ~s. Ache
e interprete todos os outcomes do jogo.

t = 1 B
J1 s ~s
A s 7; 7 10; 4

~s 4; 10 J2

t = 2 B
J2 s ~s
A s 12; 12 10; 14

~s 14; 10 12; 12

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Liste e discuta brevemente (de três a seis linhas por item) os quatro instrumentos
listados em [M, 9] que ajudam a resolver o con�ito entre o gestor (agente) e o investidor
(principal) de uma �rma.

(B2) Liste e discuta brevemente (de três a seis linhas por item) as quatro vantagens,
para �ns de execução da política monetária, das operações de mercado aberto listadas
em [M, 18].
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Gabarito Sintético

(A1) [completa] A condição necessária e su�ciente para que um empreendedor que obtiver
�nanciamento se esforce é

u(4; 1) � 0; 5u(4; 0) + 0; 5u(�x; 0).

Como
u(4; 1) = 4� 3� 1 = 1,
u(4; 0) = 4� 3� 0 = 4,

e
u(�x; 0) = �x� 3� 0 = �x,

concluímos que o colateral x deve satisfazer

1 � 0; 5� 4� 0; 5x, 2 � 4� x, x � 2.

Logo, �x = 2.

(A2) Primeiro resolva o jogo J2; o único equilíbrio de Nash é (~s; ~s). Em seguida, incorpore
os payo¤s de equilíbrio de J2 em J1. Esse procedimento leva ao jogo J 01:

2
J 01 s ~s
1 s 7; 7 10; 4

~s 4; 10 12; 12

Mostre que (s; s) e (~s; ~s) são equilíbrios de Nash de J 01. Assim sendo, há dois outcomes
para J1: (i) (s; s) em t = 1 e (ii) (~s; ~s) em t = 1 seguido por (~s; ~s) em t = 2. O outcome
(i) corresponde a um equilíbrio com corrida bancária, pois todos os depositantes tentam
sacar os seus recursos, mas não conseguem reaver integralmente o valor depositado. O
outcome (ii) corresponde a um equilíbrio sem corrida bancária, pois todos os depositantes
aguardam a maturação dos seus investimentos e recebem o valor investido acrescido de
juros.

(B1) Esta questão é discutida nas página 128 e 129 de [M]. Os instrumentos são (1)
monitoramento, (2) regulamentação governamental, (3) intermediação �nanceira e (4)
contratos de dívida.

(B2) Esta questão é discutida nas página 276 e 277 de [M]. As vantagens são (1) iniciativa
e controle do banco central, (2) �exibilidade e precisão, (3) fácil reversibilidade e (4)
rapidez.
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UFRJ Economia Monetária I P1 2017/2
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Suponha que somente existam títulos com maturidade de um e dois períodos.
Mostre que se it > iet+1 e a hipótese das expectativas se verifica, então a curva de
rendimentos é decrescente.

(A2) O ativo 1 terá retorno de 6% com probabilidade 1/3 e de 9% com probabilidade
2/3, ao passo que o ativo 2 terá retorno nulo com probabilidade 1/3 e de 12% com
probabilidade 2/3. Identifique qual desses dois ativos deve ser preferido por um investidor
avesso ao risco.

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Utilize a análise gráfica do mercado de moeda desenvolvida em [M, 6] para discutir
os impactos de uma contração na atividade econômica sobre a taxa de juros.

(B2) Liste e discuta brevemente (de quatro a dez linhas por item) as três razões listadas
em [M, 2] para que o governo regule os mercados financeiros.
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Gabarito Sintético

(A1) [completa] Inicialmente, observe que

it > iet+1 ⇒ it + it > it + iet+1 ⇒ 2it > it + iet+1 ⇒

it >
it + iet+1

2
. (1)

Como a hipótese das expectativas se verifica,

i2t =
it + iet+1

2
.

Combine essa igualdade com (1) para concluir que

it > i2t.

Desta forma, a curva de rendimentos é decrescente.

(A2) [completa] Denote o retorno do ativo j por Rj. Observe que

E(R1) =
1

3
× 6% +

2

3
× 9% = 2%+ 6% ⇒ E(R1) = 8%

e

E(R2) =
1

3
× 0% +

2

3
× 12% = 0%+ 8% ⇒ E(R2) = 8%.

Logo, os dois ativos tem o mesmo retorno esperado. Por outro lado, a dispersão dos
possíveis retornos do ativo 2 é superior à do ativo 1. Consequentemente, o ativo 2 é
mais arriscado do que o ativo 1. Desta forma, um agente avesso ao risco deve preferir o
ativo 1.
Comentário: observe que a resposta correta deve necessariamente abordar os seguintes
pontos: (i) o dois ativos têm o mesmo retorno esperado; (ii) o ativo 2 é mais arriscado
do que o ativo 1. No tocante ponto (ii), seria mais preciso calcular o desvio-padrão dos
retornos de cada um dos ativos. Contudo, tendo em vista que o comportamento dos
retornos é extremamente simples, é suficiente utilizar o argumento apresentado acima.

2



(B1) [completa]

A oferta de moeda é descrita pela curva S. No tocante à demanda, na situação inicial
(ou seja, antes da recessão) ela era ilustrada pela curva D1. Verificamos então que o
equilíbrio inicialmente ocorria no ponto E1 e a taxa de juros era igual a i1. Devido a
recessão, ocorre uma queda na renda. Consequemente, a curva de demanda se desloca
para a esquerda e passa a ser representada pela curva D2. Podemos observar que o
equilíbrio passa a ocorrer no ponto E2, com a correspondente taxa de juros i2. Como
i1 > i2, concluímos que ocorreu uma queda na taxa de juros.
Comentário: esse exercício é quase que idêntico ao discutido em [M, p. 76, figura 11].

(B2) As três razões são as seguintes: (i) aumentar a disponibilidade de informação para
os investidores; (ii) assegurar a saúde do sistema financeiro; (iii) melhorar o controle da
política monetária. Para mais detalhes, consultar [M, p. 27—29].
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UFRJ Economia Monetária I P2 2017/2
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Considere um mundo no qual há diversos empreendedores e vários bancos. Cada
empreendedor possui um projeto, o qual pode ter baixa (l) ou alta (h) rentabilidade.
A distribuição dos projetos é tal que 1/2 deles são do tipo l e 1/2 do tipo h. Os
bancos possuem recursos para financiar todos os projetos e existe um número máximo
de financiamentos (superior ao número de projetos) que eles estão dispostos a conceder.
Um banco está disposto a aportar no máximo 20 em um projeto do tipo l e 40 em um
do tipo h. Um empreendedor deseja receber um aporte mínimo de 15 em um projeto do
tipo l e 35 em um do tipo h. Todos os agentes são indiferentes ao risco. Suponha que os
bancos não conseguem identificar o tipo do empreendedor. Utilize um gráfico de oferta
e demanda para achar o outcome (ou seja, quais projetos são financiados e quais são os
respectivos aportes).

(A2) [O tópico abordado nesta questão deixou de fazer parte do programa.]

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Liste e discuta brevemente (de quatro a dez linhas por item) os quatro fatores
listados em [M, 9] como causadores das crises financeiras.

(B2) Sintetize a discussão sobre a independência dos bancos centrais realizada em [M,
15]. Dica: a sua resposta deve necessariamente abordar os seguintes três pontos: (i)
argumentos favoráveis à independência; (ii) argumentos contrários à independência; (iii)
experiência internacional.
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Gabarito Sintético

(A1) [completa] X corresponde número total de projetos e Y ao número máximo de
projetos que os bancos estão dispostos a financiar.

Explicação do gráfico
O segmento [0, (1/2)X] do eixo horizontal corresponde aos projetos do tipo l, ao

passo que o segmento ((1/2)X,X] corresponde aos projetos do tipo h.
Considere agora a curva de oferta. Ela é composta pelos cinco segmentos S1, S2, S3,

S4 e S5, conforme discutido abaixo.
Segmento S1: Se p < 15, então nenhum projeto é ofertado aos bancos.
Segmento S2: Se p = 15, um empreendedor que possui um projeto do tipo l é indiferente
entre ofertar ou não o seu projeto e nenhum projeto do tipo h é ofertado. Assim sendo,
a quantidade ofertada é indeterminada, podendo assumir qualquer valor no intervalo
[0, (1/2)X].
Segmento S3: Se p ∈ [15, 35), então todos os projetos do tipo l são ofertados e nenhum
do tipo h é ofertado.
Segmento S4: Se p = 35, então todos os projetos do tipo l são ofertados e um empreende-
dor que possui um projeto do tipo h é indiferente entre ofertar ou não o seu projeto.
Assim sendo, a quantidade ofertada é indeterminada, podendo assumir qualquer valor
no intervalo [(1/2)X,X].
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Segmento S5: Se p > 15000, então todos os projetos são ofertados.
No tocante a curva de demanda, ela é composta pelos segmentos verticais D1 e D3 e

pelo segmento horizontal D2, conforme discutido abaixo.
Segmento D1: (i) Se p > 35 um banco saberá que os projetos disponíveis no mercado
são de ambos os tipos (l e h) nas respectivas proporções (1/2 e 1/2). Nesse caso o banco
está disposto a aportar no máximo 30 em um projeto. Como 30 < 35, a quantidade
demandada pelos bancos é nula. (ii) Se p = 35, então um banco saberá que todos os
projetos do tipo l são ofertados, ao passo que um projeto do tipo h pode ser ou não
ofertado. Desta forma, o aporte máximo que o banco estará disposto a realizar é inferior
a 30. Logo, a quantidade demandada pelos bancos é nula. (iii) Se 20 < p < 35, então um
banco saberá que somente projetos do tipo l estão disponíveis no mercado. Nesse caso
o banco está disposto a aportar no máximo 20. Assim sendo, quantidade demandada
também é nula nesse caso.
Segmento D2: Se p = 20, então um banco saberá que somente projetos do tipo l estão
disponíveis no mercado. Nesse caso, os bancos ficam indiferente em financiar ou não
um projeto. Assim sendo, a sua demanda é indeterminada, podendo assumir qualquer
valor no intervalo [0, Y ].
Segmento D3: Se p < 20, então os bancos desejam financiar o maior número possível
(ou seja, Y ) de projetos.

Verifica-se que as curvas de demanda e oferta se cruzam no ponto E. O preço de
equilíbrio é igual a 20. Todos os projetos do tipo l são financiados; nenhum projeto do
tipo h é financiado.

(A2) [O tópico abordado nesta questão deixou de fazer parte do programa.]

(B1) [M, p. 132—133] Aumentos nas taxas de juros, aumentos na incerteza, efeitos dos

mercados de ativos sobre o balanço patrimonial e pânico bancário.

(B2) [M, p. 246—249] Ver seção denominada “O FED DEVERIA SER INDEPEN-
DENTE?”.
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UFRJ Economia Monetária I P1 2017/1
Professor Alexandre B. Cunha

PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(A1) Suponha que somente existam títulos com maturidade de um e dois períodos.
Enuncie a equação da teoria do hábitat preferido e do prêmio de liquidez que relaciona
as taxas de juros das diversas maturidades. Em seguida, utilize essa equação para
mostrar que se os agentes econômicos esperarem uma elevação na taxa de juros dos
títulos com maturidade de um período, então a curva de rendimentos será crescente.

(A2) Denote por Xj a quantidade demandada do ativo j, por W a riqueza, por εWj a
elasticidade de Xj com respeito a W e por aj a razão Xj/W . Assume que Xj > 0 e
W > 0. Mostre que

εWj < 1 ⇒
∂aj
∂W

< 0.

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Utilize a análise gráfica do mercado de moeda desenvolvida em [M, 6] para discutir
os impactos de uma contração na oferta de moeda sobre a taxa de juros.

(B2) Liste e discuta brevemente (de quatro a dez linhas por item) as três funções da
moeda discutidas em [M, 3].
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Gabarito Sintético

(A1) [completa] A equação solicitada é

i2t =
it + iet+1

2
+ k2t.

Como os agentes esperam uma elevação na taxas dos títulos de curto prazo, it < iet+1.
Assim sendo,

it + it < it + iet+1 ⇒ 2it < it + iet+1 ⇒ it <
it + iet+1

2
.

Tendo em vista que k2t ≥ 0,

it <
it + iet+1

2
+ k2t = i2t ⇒ it < i2t.

A última desigualdade estabelece que a curva de rendimentos é crescente.

(A2) [completa] Inicialmente, observe que

εWj =
∂Xj

∂W

W

Xj

(1)

Adicionalmente,

∂aj
∂W

=

∂Xj

∂W
W −Xj

W 2
⇒

∂aj
∂W

=
Xj

W 2

(

∂Xj

∂W

W

Xj

− 1

)

.

Combine a última igualdade com (1). Esse procedimento estabelece que

∂aj
∂W

=
Xj

W 2

(

εWj − 1
)

.

Observe que Xj/W
2 > 0. Logo, se εWj < 1, então εWj − 1 < 0. Assim sendo, ∂aj

∂W
< 0.
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(B1) [completa]

A demanda de moeda é descrita pela curva D. No tocante à oferta, na situação inicial
(ou seja, antes da contração monetária) ela era ilustrada pela curva S1. Verificamos
então que o equilíbrio inicialmente ocorria no ponto E1 e a taxa de juros era igual a i1.
Após a contração monetária, a oferta passa a ser representada pela curva S2. Podemos
observar que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto E2, com a correspondente taxa de
juros i2. Como i1 < i2, concluímos que ocorreu uma elevação na taxa de juros.

(B2) Listam-se abaixo as três funções. Também são mencionados os pontos que deveriam
ser abordados na discussão de cada item.

(i)Meio de pagamento (oumeio de troca). Pontos: (a) Amoeda elimina a necessidade
da dupla coincidência de desejos. (b) Devido ao ponto anterior, a moeda reduz o custo
de transação.

(ii) Unidade de conta. Pontos: (a) A existência da moeda facilita consideravelmente a
comparação dos preços dos diversos bens. (b) Assim como na função (i), a moeda reduz o
custo de transação. Não foi mencionado no livro-texto o fato de que a função em análise
é fundamental para a contabilidade, gestão e controle de entidades públicas e privadas
e também para a gestão de orçamentos e gastos das unidades familiares. Certamente,
isso aspecto poderia ser abordado na resposta (porém, nenhum aluno perdeu ponto por
deixar de mencioná-lo).

(iii) Reserva de valor. Pontos: (a) A moeda é um “repositório de poder de compra
sobre o tempo”. (b) Ela desempenha muito bem tal função devido à sua elevada liquidez.
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PARTE A: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.
(A1) Considere o modelo de Kydland & Prescott e Barro & Gordon discutido em aula.
A curva de Phillips é dada por y = ȳ + a(π − πe), ao passo que o payoff da autoridade
monetária é dado por ug(π, y) = −{cπ2 + [y − (1 + γ)ȳ]2}. Obtenha a função de reação
da autoridade monetária (ou seja, a sua escolha ótima de π como função de πe).

(A2) Considere a versão simplificada do modelo de Diamond & Dybvig apresentada a
seguir. Em t = 0, cada um dos senhores A e B efetuou um depósito de valor 2 em um
banco; as ações “sacar” e “não sacar” são denotadas, respectivamente, por s e s̃. Ache
e interprete todos os outcomes do jogo.

t = 1 B

J1 s s̃

A s 1, 1 2, 0
s̃ 0, 2 J2

t = 2 B

J2 s s̃

A s 3, 3 2, 4
s̃ 4, 2 3, 3

PARTE B: resolva 1 (uma) das duas questões abaixo.

(B1) Conforme realizado em [M, 12] discuta como a existência de uma rede de segurança
governamental para os bancos (por exemplo, seguro para depósitos) cria problemas de
risco moral e seleção adversa.

(B2) Liste e discuta brevemente (de quatro a dez linhas por item) os três instrumentos
de política monetária analisados em [M, 18].
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Gabarito Sintético

(A1) Defina V (π, πe) = ug(π, ȳ + a(π − πe)). Assim sendo,

V (π, πe) = −{cπ2 + [a(π − πe)− γȳ]2}.

Dado πe, selecione π de forma a maximizar V (π, πe). Tal procedimento permite concluir
que a função de reação f é dada por

f(πe) =
a2πe + aγȳ

a2 + c
.

Vale ressaltar que também é preciso analisar a condição de segunda ordem.

(A2) Primeiro resolva o jogo J2; o único equilíbrio de Nash é (s̃, s̃). Em seguida, incorpore
os payoffs de equilíbrio de J2 em J1. Esse procedimento leva ao jogo J ′

1
:

2
J ′

1
s s̃

1 s 1, 1 2, 0
s̃ 0, 2 3, 3

Mostre que (s, s) e (s̃, s̃) são equilíbrios de Nash de J ′

1
. Assim sendo, há dois outcomes

para J1: (i) (s, s) em t = 1 e (ii) (s̃, s̃) em t = 1 seguido por (s̃, s̃) em t = 2. O outcome

(i) corresponde a um equilíbrio com corrida bancária, pois todos os depositantes tentam
sacar os seus recursos, mas não conseguem reaver integralmente o valor depositado. O
outcome (ii) corresponde a um equilíbrio sem corrida bancária, pois todos os depositantes
aguardam a maturação dos seus investimentos e recebem o valor investido acrescido de
juros.

(B1) Esta questão é discutida nas página 180 e 181 de [M]. A resposta precisa contemplar
os seguintes três pontos: risco moral, seleção adversa e muito grande para falir.

(B2) Listam-se abaixo três instrumentos. Também são mencionados os principais pontos
que deveriam ser abordados na discussão de cada um deles.

(i)Operações de mercado aberto. Pontos: (a) Principal instrumento. (b) Uma compra
(venda) de títulos expande (contrai) a oferta de moeda.

(ii) Política de redesconto (listado em [M] como política de desconto). Ponto: Uma
elevação (queda) da taxa de redesconto leva a uma contração (expansão) da oferta de
moeda.

(iii) Reservas compulsórias (listado em [M] como exigências de reservas). Ponto:
Uma elevação (queda) da reservas compulsórias leva a uma contração (expansão) da
oferta de moeda.
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