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Resolva 1 (uma) das 2 (duas) questões. 
 
(1) Considere uma economia com perfeita mobilidade de capital que adotou o regime de 

câmbio flutuante. Utilize a abordagem gráfica desenvolvida por KO (Krugman e Obstfeld) e 
discutida em aula para discutir os impactos de curto prazo de uma expansão monetária sobre 
E e R. 
 
(2) Considere uma pequena nação que toma a taxa internacional de juros como dada. Utilize o 
modelo Mundell-Fleming para discutir os impactos de uma redução na oferta de moeda sobre 
os valores de equilíbrio de Y e R no regime de câmbio fixo quando há perfeita mobilidade de 
capital. 
 

Gabarito 

 
(1) [resposta completa] 

 
Em um primeiro momento, (ou seja, antes do crescimento na oferta de moeda), as curvas 
relevantes no mercado monetário são D e S1. Verificamos então que o referido mercado se 
equilibra no ponto B1, sendo que a taxa nominal de juros de equilíbrio é igual a R1. Com 
relação ao mercado de câmbio, na situação inicial a taxa de retorno dos investimentos no 
exterior é representada pela curva F1. Assim sendo, o equilíbrio ocorre no ponto A1 e a taxa de 
nominal câmbio de equilíbrio inicial é igual a E1. Após a expansão monetária, a curva de 
oferta de moeda se descola de S1 para S2. Desta forma, o equilíbrio no mercado monetário 
passa a ocorrer no ponto B2, sendo que a taxa nominal de juros assume o valor R2 no novo 
equilíbrio. No tocante ao mercado de câmbio, a reta vertical associada à taxa de nominal de 
juros de equilíbrio se deslocou para a esquerda. Adicionalmente, a elevação em M faz com 



que haja uma elevação no valor de longo prazo da taxa nominal de câmbio. Por tal motivo, 
ocorre um crescimento em E+ e isso faz com que a curva que representa o retorno dos 
investimentos no exterior se desloque de F1 para F2. Assim sendo, o equilíbrio passa a ocorrer 
no ponto A2. Logo, a taxa nominal de câmbio nesse novo equilíbrio é igual a E2. Tendo em 
vista que R1 > R2 e E1 < E2, concluímos que houve uma queda na taxa nominal de juros e uma 
depreciação cambial. 
 

(2) [resposta completa]  

 
As curvas relevantes na situação inicial são BP, IS e LM0; a economia está em equilíbrio no 
ponto A0. A expansão monetária faz com que a curva LM se desloque para LM�  (para a 
esquerda, movimento 1). Suponha que a economia atinja a taxa de juros R ̃. Como R ̃ > R*, 
ocorrerá um grande ingresso de capitais estrangeiros. Esse fluxo de capitais gera uma pressão 
no sentido de apreciar a moeda doméstica. Como a economia está no regime de câmbio fixo, 
o banco central é obrigado a intervir no mercado de câmbio de forma a impedir que a taxa de 
câmbio se modifique. Ele comprará divisas estrangeiras e injetará moeda na economia. Essas 
operações cambiais fazem com que a curva LM se desloque para a direita; esse processo 
continua até que essa curva retorne para a sua posição inicial (movimento 2). Desta forma, a 
economia retorna para o equilíbrio A0. Concluímos então que as ambas as variáveis (Y e R) 
permanecem constantes. 
 


