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1) Suponha que num determinado período o público guardasse 10% dos seus meios 
de pagamentos (M1) sob a forma de papel moeda e os bancos comerciais 
mantivessem o equivalente a 40% dos depósitos à vista em reservas. Determine: 

a. a relação entre os meios de pagamento e a base monetária  
b. o aumento de M1 se a base monetária variar em R$400; 
 
2) Suponha que o público mantenha 20% dos meios de pagamentos (M1) na forma 

de papel moeda. E considere que os balanços abaixo correspondessem às únicas 
contas do sistema monetário: 

 

Bancos Comerciais Banco Central 

Ativos Passivos Ativos Passivos 

Reservas Depósitos à vista Ativos Externos Papel Moeda Emitido 

Empréstimos  Empréstimos do 
Banco Central 

Títulos Públicos Reservas 

  Empréstimos do 
Banco Central 

Depósitos do Tesouro 

 
Os bancos comerciais mantêm reservas no Banco Central da ordem de 50% de seus 
depósitos à vista. Nestas condições, determine a variação de M1 que emerge das 
seguintes transações: 

a) O governo federal determina ao Banco Central o pagamento de R$700 bilhões; 
b) Há uma entrada líquida de moeda estrangeira da ordem de U$ 100 bilhões 

(considere a taxa de cambio de U$ 1 = R$ 2); 
c) Há recolhimento de R$ 300 bilhões em impostos pelo governo federal; 
d) Os bancos emprestam R$ 500 bilhões ao setor privado. 
e) Os bancos não tomam nenhum empréstimo junto ao Banco Central  

 
3) Refaça o cálculo da variação de M1 nas condições enunciadas considerando, 

entretanto, que o gasto do governo seja de R$500 bilhões. 
 
4) Refaça o cálculo da variação de M1 nas condições enunciadas considerando, 

entretanto, que haja uma entrada de moeda estrangeira da ordem de U$ 200 
bilhões. 

 
5) Com base na equação do multiplicador descreva em que condições o Banco 

Central teria controle da quantidade de meios de pagamentos; 
 

6) 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 apreendidos sobre o sistema monetário para mostrar que a 
segunda crença está correta. 


