
Exemplo de Respostas (retiradas de provas de alunos da turma 2015) 

1)Em que princípios teóricos e metodológicos Carl Menger baseou sua teoria da origem 

e da natureza do dinheiro? 

1.1)Para Menger, as instituições (como o dinheiro, por exemplo) e os fenômenos sociais 

podem ser explicados a partir das ações dos agentes individuais. A adoção do indivíduo 

como centro de análise é chamada de individualismo metodológico. O dinheiro, 

segundo Menger, emergiu espontaneamente através das ações de indivíduos que 

visavam o interesse próprio. Esse auto-interesse é visto como uma condição natural de 

todos os indivíduos, em qualquer época ou lugar. Mas é em sociedades mais avançadas, 

cuja divisão do trabalho está mais aprofundada, que o escambo se mostra ineficaz e que 

surge a necessidade de superá-lo.  Movidos então pelo auto-interesse, certos indivíduos 

passaram a aceitar uma mercadoria de maior vendabilidade, mesmo que ela não tenha 

uso para eles, para usá-la como meio de troca, e aumentar suas chances de obter as 

mercadorias que realmente desejam. Eventualmente, algumas mercadorias acabaram se 

tornando amplamente aceitas, tornando-se dinheiro. Logo, é o costume guiado pelo 

interesse individual, não a coerção ou a intervenção do Estado, que explica a transição 

de uma economia de escambo para uma economia monetária. Na teoria de Menger, o 

dinheiro é antes de tudo um meio de troca, ele surge e evolui pelo processo de mercado. 

Essa interpretação ajuda a fortalecer o argumento da eficiência do livre mercado.  Em 

resumo, Menger parte da concepção de que o indivíduo é naturalmente autointeressado, 

e dessa característica nasce naturalmente o dinheiro como meio de troca.   

1.2) Para basear sua teoria da origem e da natureza do dinheiro, Menger parte de 

diversos princípios teóricos e motodológicos provenientes principalmente da escola 

Clássica, como o individualismo metodológico e o surgimento espontâneo das 

instituições humanas a partir de relações de mercado.  A natureza do dinheiro para 

Menger é a de funcionar apenas como meio de troca, algo utilizado pelos indivíduos 

para atingir seu fim último de adquirir bens com valor de uso minimizando os custos de 

transação. As funções de unidade de medida e de reserva de valor seriam assim de 

natureza puramente acidental, apesar de serem normalmente atribuídas à mesma 

mercadoria utilizada como meio de troca.  Menger estabelece a origem do dinheiro 

principalmente como uma solução ao problema da dupla coincidência de desejos. Uma 

determinada mercadoria com maior nível de “vendabilidade” seria escolhida por alguns 

indivíduos com maior “visão e habilidade comercial” para ser utilizada como meio de 

troca entre sua própria produção e os bens que desejam adquirir. Em pouco tempo o 

restante da sociedade iria também adotar esta mercadoria como meio de troca, e assim 

teria surgido o dinheiro. Sem nenhum tipo de coação ou determinação pela autoridade 

jurídica, mas sim como um lento processo evolutivo (Menger, 1983, p. 376).  Podemos 

perceber aqui algumas outras características na construção teórica de Menger que fogem 

aos seus fundamentos principais. O poder dos costumes ou hábitos na determinação das 

escolhas dos indivíduos, e também a emulação das atitudes daqueles que utilizaram 

melhores meios para atingir seus fins. Estes fundamentos, contanto, não são mais 

elaborados por Menger.  O individualismo metodológico utilizado nos revela uma 

investigação da natureza do dinheiro como uma instituição naturalmente criada pelo 

agregado das decisões individuais. Nesta metodologia, nenhum espaço para relações de 

poder ou assimetrias severas de informação resta, assim como também não há nenhuma 



análise intertemporal. As relações de troca são instantâneas e entre indivíduos sem 

nenhum poder de coação sobre o outro.   

1.3) Objetivando refutar as críticas da escola histórica alemã ao pensamento 

liberal, Carl Menger elaborou sua teoria da origem da moeda. Para tanto, partiu de 

premissas ontológicasi e deduções praxeológicasii que foram desenvolvidas utilizando 

o método dedutivo subjetivoiii. Dessa forma sua teoria deu maior valor a análise do 

indivíduo e suas relações que justificam suas ações.  Menger, portanto, defendeu o 

“surgimento das instituições sociais de forma inconsciente e que não poderiam ser 

explicadas por outra perspectiva se não a do comportamento dos indivíduos”iv.  A 

teoria desenvolvida por Menger parte da premissa de que, nos primórdios da 

humanidade, houve um momento em que iniciaram-se as trocas entre os sujeitos, essa 

troca não objetivava o enriquecimento, surge então a segunda premissa de que a 

finalidade única das referidas trocas era a satisfação de uma necessidade imediata. A 

partir do método dedutivo, Menger afirma que a motivação dessa troca dava-se 

portanto em razão do valor subjetivo que cada sujeito agregava ao bem que possuía e 

ao bem que desejava, uma vez que presumiu-se não haver qualquer signo equivalente 

ao dinheiro até então. Podemos ilustrar de forma simples que um agente detentor de 

um bem A que tivesse a necessidade de um bem B, isso significaria que o sujeito 

associaria maior valor a B do que a A, e havendo troca satisfaria a satisfação imediata 

de sua necessidade.Entretanto, a troca dos bens apenas ocorreria se esse primeiro 

sujeito detentor de A e necessitado de B encontrasse um outro sujeito detentor de B e 

necessitado de A Por essa razão, Menger conclui que as trocas eram limitadas de lógica 

antieconômica, pois, o sujeito apenas trocaria seu bem por aquele de que necessita, 

não estando disposto a trocar por qualquer outro, mesmo que tivesse maior valor. O 

autor expõe: “O atendimento direto das próprias necessidades constitui o objetivo final 

de todas as atividades e esforços econômicos dos homens” (Menger, p. 374).  Menger 

segue pelo método dedutivo afirmando que alguns sujeitos perceberam que haviam 

determinados bens que dispunham de maior vendabilidade, estes passaram a aceitar 

trocas que envolviam esse bem por saberem que esse teria maior aceitação (ou 

liquidez) por outros trocadores. A manutenção desse habito acabou por criar uma 

aceitação dessa troca mediada, o que eleva a demanda pelo referido bem, concretizam-

se as estruturas de oferta e demanda, substituindo assim o valor subjetivo pelo valor 

de mercado, essa aceitação generalizada agrega ao bem a função de dinheiro.  O 

dinheiro será então mais tarde regulamentado e aperfeiçoado pela ação estatal.  



Concluímos assim que para Menger o dinheiro deve sua origem espontânea, resultado 

de mera interação entre os indivíduos que buscavam a satisfação de seu desejo.   Por 

fim, Menger apresenta uma teoria de uma “mercadoria meio de troca” como originária 

do dinheiro, a partir de uma análise evolutiva das sociedades antigas e através da ideia 

de que o surgimento da moeda tem uma origem natural, baseado na interação dos 

indivíduos, que buscam satisfazer seus próprios desejos. 

 

2) Por que Carl Menger (coleção Os Economistas, p.388) considerou “errônea a tese 

que atribui ao dinheiro, como tal, também a função de transferir ‘valores’ do presente 

para o futuro”. Explique com base na teoria da origem e da natureza do dinheiro de 

Menger, por que considerar o dinheiro como reserva de valor seria uma proposição em 

desacordo com a teoria do dinheiro. 

Para entender a questão, devemos primeiramente esclarecer a visão de Menger em 

relação a dois importantes pontos. 

-O que é o dinheiro? 

Para ele, a moeda é uma mercadoria altamente vendável, a qual passa a ser utilizada 

espontaneamente como instrumento para facilitar a satisfação de necessidades 

individuais por meio das trocas (escambo). Desse modo, a mercadoria que se tornará 

moeda pode ser qualquer tipo de coisa, dependendo dos costumes e da cultura de cada 

local. 

-Qual é o valor da moeda? 

Menger acreditava que “as pessoas, em suas operações de permuta, perseguem com 

inteira naturalidade o objetivo último de trocar suas mercadorias por bens tais que, para 

elas, tenham valor de uso”. Ou seja, o valor da moeda-mercadoria não é fixo e depende 

de diversas variáveis, como: quem é o proprietário do bem, como é sua relação e 

posição social na economia, como é o momento em que vive e quais são suas 

necessidades. 

Tendo esses pontos claros, conseguimos reconstruir o raciocínio mengeriano em relação 

à funcionalidade da moeda como reserva de valor. Partimos da constatação de que 

dinheiro é mercadoria e pode tomar qualquer forma, de acordo com as condições 

econômicas e culturais de cada local, em cada momento. Em uma sociedade com o 

costume de utilizar cereais como meio de troca, por exemplo, não faria qualquer sentido 

estocá-los por longos períodos para acumular riqueza. Sendo produtos perecíveis, 

perderiam seu valor de uso ao longo do tempo, sendo mais interessante obtê-los e trocá-

los apenas para satisfazer necessidades imediatas. Até mesmo no caso de produtos 

altamente duráveis como os metais, um monte de moedas não teria qualquer valor 

enquanto não fosse trocado ou transformado em algo útil. Assim, a possibilidade ou não 

de ser usada como reserva de valor não é uma característica nata da moeda, e sim uma 

peculiaridade que depende da natureza da mercadoria escolhida como moeda. Porém, 

ainda que possível, tal atitude nunca poderia ser considerada desejável e eficiente, uma 



vez que um estoque de produtos intermediários nada mais seria do que o resultado de 

um costume antieconômico, o qual interrompe o processo de trocas. 

 

3) Segundo Adam Smith (A Riqueza das Nações, Coleção Os Economistas, p.81) “A 

fim de evitar o inconveniente (do escambo)..., toda pessoa prudente, em qualquer 

sociedade e em qualquer período da história, depois de adotar pela primeira vez a 

divisão do trabalho, deve naturalmente ter se empenhado em conduzir seus negócios de 

tal forma, que a cada momento tivesse consigo,...mercadoria ou mercadorias tais 

que...poucas pessoas recusariam receber em troca do produto de seus próprios 

trabalhos”. Em seguida Adam Smith dá exemplos de mercadorias que se tornaram este 

equivalente geral de trocas em Colônias Inglesas. Busque informações históricas que 

mostrem como uma dessas colônias Inglesas funcionava antes da colonização e 

verifique se a proposição de Adam Smith acima se verifica. 

A existência de uma mercadoria que seja amplamente aceita como meio de troca, 

ao contrário do que diz Adam Smith, não pode ser verificada em todas as sociedades em 

qualquer período da história. No atual território da Nigéria, por exemplo, antes da 

colonização inglesa, a civilização ioruba não era monetizada e tampouco possuía algum 

meio de troca amplamente aceito, pelo menos internamente. Os iorubas se dividiam em 

reinos, como Oyó, Ijesha e Ketu, e os Obas (reis) tinham forte ligação com a religiosidade 

deste povo. A sociedade ioruba era agrícola e plantava para subsistência, entregando para 

os Obas parte do que era plantado como forma de tributo. Não existia, portanto, 

“mercadorias tais que poucas pessoas recusariam receber em troca do produto de seus 

próprios trabalhos”, uma vez que a economia era baseada na agricultura e subsistência e 

não existia a necessidade de trocas frequentes.Ou seja, não havia um comércio interno e 

as dívidas tributárias eram pagas com o próprio produto agrícola.  

 

Fonte: AJAYI, J. História geral da África VI: África do século XIX à década de 

1800. Brasília: Unesco, 2010. 

 

5) Segundo a teoria Cartalista do dinheiro, dinheiro é dívida. Ademais, dinheiro é uma 

criatura do Estado. Explique estas duas proposições e identifique como dinheiro pode 

ser emitido numa economia em que dinheiro é Cartalista.  

 

5.1)Enquanto a teoria mengeriana é construída a partir da suposição de uma economia 

baseada nas trocas (escambo), a teoria Cartalista assume um contexto de relações 

econômicas baseadas em créditos e débitos. Tal visão é substanciada por evidências 

históricas que indicam a utilização de objetos como talhas e tabuletas shubati antes 

mesmo da existência da moeda metálica. Esses instrumentos, sendo confeccionados a 

partir de materiais comuns e baratos, não possuíam qualquer valor como mercadoria. No 

entanto, eram não apenas aceitos por ambas as partes da negociação, como podiam ser 

comercializados e transferidos. O comprador do cabo de uma talha (parte a qual 

pertencia ao credor) se tornaria imediatamente o novo credor da dívida. Dessa forma, 



dívidas poderiam ser compensadas sem nunca ser convertidas em qualquer outra 

mercadoria. 

Estando claro o fato de que a moeda é uma dívida, cabe agora entender sua origem. Para 

que um meio de pagamento consiga se difundir na sociedade em que foi inserido, é 

necessário que a maior parte da população o aceite. E é justamente esse o poder do 

Estado quando impõe tributos sobre as pessoas. Sendo o governo capaz de obrigar 

alguém a se tornar um devedor, é também capaz de determinar com que meio de 

pagamento tal dívida deve ser liquidada. A partir desse momento, o devedor procurará 

tomar posse de tal meio de pagamento para que possa honrar sua dívida. Ele pode até 

mesmo decidir estocar a nova moeda como forma de garantir que poderá pagar futuros 

tributos. E, sendo a população constituída por entes tributáveis, haverá um interesse e 

uma procura generalizada pela moeda escolhida. Ou seja, temos a que o Estado como 

criador da moeda devido a seu grande poder de impor dívidas. 

E, justamente em relação a esse poder de criar dinheiro, entramos na questão de quem 

pode o emitir. Partindo do princípio de que, em uma economia Cartalista, moeda é 

dívida, chegamos facilmente à conclusão de que qualquer pessoa que consiga criar uma 

obrigação econômica em relação a outra é uma criadora de dinheiro. Há, é claro, uma 

diferença entre a emissão do Estado e a emissão do vendedor de vassouras. Essa 

diferenciação está no grau de aceitação do público em relação à dívida criada. Temos 

assim uma hierarquização de poder na emissão de moeda, com o Estado como o grande 

credor da economia. 

6) Explique os diferentes papeis que desempenham os mercados, os contratos e o 

dinheiro numa economia onde o dinheiro é Cartalista ou onde o dinheiro é moeda-

mercadoria. 

 

Escolha uma das seguintes para responder. 

 

4) Considere as seguintes notícias:  

Empresas abertas mantêm mais de R$ 280 bi em caixa 
14 março de 2012  Valor Econômico 

As empresas de capital aberto têm em caixa mais de R$ 280 bilhões e essa montanha de 

recursos não utilizados torna-se bem menos rentável com os cortes sucessivos na taxa 

básica de juros (Selic) feitos a partir de agosto de 2011 e acentuados na semana passada. 

Mas isso não está funcionando como incentivo para que as empresas reduzam sua 

liquidez acelerando ou ampliando investimentos no setor produtivo ou reduzindo seus 

níveis de endividamento.  

Pilhas de Dinheiro Ocioso se Acumulam nas Empresas  
Por David Cay Johnston, 16 de julho de 2012 

http://blogs.reuters.com/david-cay-johnston/2012/07/16/idle-corporate-cash-piles-up/ 

http://monetariaefinanceira.weebly.com/3/post/2012/03/empresas-abertas-mantm-mais-de-r-280-bi-em-caixa.html
http://blogs.reuters.com/david-cay-johnston/2012/07/16/idle-corporate-cash-piles-up/


Ambas as notícias relatam o comportamento das empresas americanas de reter uma 

grande quantidade de ativos líquidos em caixa, muito maior do que o necessário para 

financiar suas operações, ignorando, inclusive, incentivos indiretos ao investimento, 

como a redução da Selic, com o intuito de diminuir suas reservas de moeda. Vemos 

neste comportamento, uma contraposição ao ponto de vista da teoria da Moeda-

Mercadoria, que acredita na origem moeda como meio troca de troca, essencialmente. 

De acordo com a teoria defendida por Carl Menger, portanto, a atitude de reter ativos 

líquidos, representa apenas uma espécie de freio ao crescimento destas empresas, na 

medida que meu incentivo único a “adquirir” moedas seria facilitar transações 

(diminuindo seus custos), ou seja, todo este montante de ativos líquidos deveria ter sido 

“trocado” (investido), deveria se limitar a ser meio de troca. Segundo esta teoria, as 

funções do dinheiro, medida de valor e reserva de valor, seriam apenas acidentais, mas 

não é o que constatamos nas atuais condições econômicas ou nestas notícias. Por outro 

lado, ao analisarmos esta atitude das empresas americanas de manter uma grande 

quantidade de ativos líquidos em caixa sob o ponto de vista Cartalista, podemos olhar 

esta conduta das empresas como um propósito legítimo de buscar mostrar credibilidade 

e confiança no mercado financeiro, ao exibirem seu status de grandes credores. Suas 

grandes reservas mostram suas grande e real capacidade de pagar dívidas. Além disso, 

a teoria Cartalista da moeda considera legítima a função reserva de valor do dinheiro. 

Outra explicação para este comportamento, é que a função reserva de valor é afetada 

quando há altos níveis de inflação, o que não é o caso americano. No ano de 2012, ano 

das notícias, a inflação anual foi de 1,741%, muito baixa, o que significa que este pode 

ser um incentivo a retenção de ativos para valorização. Keynes, um Cartalista, listou 

alguns motivos para se reter grandes ativos em caixa, sendo o benefício dos juros e da 

valorização, um deles.  

 

5) Considere a seguinte afirmação de Charles Goodhart: 

“Praticamente todo economista monetário acredita que o banco central pode controlar a 

base monetária...Quase todos aqueles que trabalham em um banco central acreditam que 

este ponto de vista esteja totalmente enganado.” 

Utilize os conceitos operacionais (Meios de pagamentos; multiplicador monetário; 

balanços do sistema monetário; funções do Banco Central etc) apreendidos sobre o 

sistema monetário para mostrar em que se baseia a segunda crença.   

 5.1)Considerando a variação da base monetária pelo modelo de fluxo de fundos, temos 

que:   

∆M1 = + NFSP - ∆Títulos + ∆Ext + Epriv   



A variação dos meios de pagamento (∆M1) é composta de diversos fatores que não são 

controlados pelo Banco Central. A necessidade de financiamento do setor público, que 

compõe os déficits do governo, não pode ser diretamente controlada, pois os déficits são 

compensados por emissão de títulos públicos. Em uma economia aberta, o Banco 

Central não controla diretamente o fluxo de capitais, assim a entrada e saída de capitais 

externos gera uma variação do fluxo de fundos dos meios de pagamentos. E por fim, a 

variação do endividamento privado claramente não pode ser controlada pelo Banco 

Central, pois este é determinado pela preferência dos agentes, entre outros fatores. A 

segunda parte da afirmação assim se justifica. O Banco Central não pode controlar o 

estoque e nem determinar o crescimento da base monetária, apenas induzir a variação de 

seu fluxo de fundos.  A argumentação de que o Banco Central seria capaz de controlar a 

base monetária vem da interpretação do total de meios de pagamento como um estoque, 

e não como um fluxo de fundos. Assim bancos comerciais poderiam emitir passivos até 

determinado nível, o qual não poderiam exceder por determinação de reserva 

compulsória junto ao Banco Central. Esse nível seria determinado pela equação do 

multiplicador. Considerando o multiplicador, o Banco central poderia controlar a 

quantidade de meios de pagamento, sempre tendo em consideração que os bancos 

podem emitir moeda escritural a partir dos depósitos à vista, limitados pelo 

multiplicador. 

5.2) A crença de que o banco central não pode controlar a base monetária é 

baseada em alguns pressupostos explicados a seguir: 

a) Os fatores que condicionam a base monetária não estão em controle estrito do 

banco central. A base monetária é formada pelos os encaixes ou as reservas 

bancárias e o papel moeda em poder do público não bancário e sua variação é 

dada pela variação nas operações ativas menos a variação dos passivos não 

monetários. Entre os passivos não monetários estão, por exemplo, depósitos 

em moeda estrangeira e outras operações que não podem ser controladas pelo 

banco central. Transações compensatórias poderiam ser realizadas pelo bacen 

caso conseguisse prever o comportamento dos condicionantes da base 

monetária, caso houvesse tempo hábil, porém dificilmente haveria tempo 

operacional disponível para isso. 

b) Uma vez que os saques a descoberto consistem na retirada de dinheiro acima 

do valor depositado, alteram a variação da base monetária e não são 

necessariamente controlados pelo banco cetnral. 

c) Como é um banco do governo, o banco central tem permissão para comprar 

títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliaria federal e tem 

a obrigação de receber depósitos das disponibilidades de caixa da união, o que 

pode alterar a base monetária. 

d) Uma vez que não pode aceitar flutuações amplas e não controladas da taxa de 

juros a curto prazo, o banco central não pode controlar de maneira plena a 

oferta de moeda e, se o fizesse, os bancos comerciais necessitariam renegociar 

empréstimos já concedidos todo o tempo (devido às flutuações na taxa de 

juros). 



 

 

 

i Ontologia é a arte da metafísica que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. 
ii Praxeologia é uma metodologia que tenta explicar a estrutura lógica da ação humana, ou o estudo dos 
fatores que levam as pessoas a atingirem seus propósitos. 
iii Método dedutivo é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma 
conclusão a respeito de determinadas premissas. 
iv Geoffrey M. Hodgson, em seu livro “How Economics Forgot History: The Problem of Historical 
Specificity in Social Science”. 

                                                           


