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6b. VALOR DA MOEDA 
 
1. Problema: Por que uma moeda é forte ou fraca? Por que tem grande ou pequeno valor? Por que 
um dólar vale cerca de 2,30 reais e cerca de 120 ienes, mas o iene é mais forte que o real? Por que 
a libra esterlina  vale mais que um dólar, mas é relativamente mais fraca?  
 
2. Tipos de Valor: Para entender, é preciso diferenciar dois tipos de valor e compreender seus 
determinantes: 
 
a)  Valor relativo: função da atratividade / utilidade  da moeda em comparação com outra 
• Determinantes do valor relativo: Fatores econômicos: conversibilidade, poder aquisitivo,   
inflação, estabilidade, dimensão, mercado interno (‘fundamentos”); 
b) Valor absoluto (magnitude  da unidade de medida de uma moeda relativamente a outra):. 
.  
• Determinantes do valor absoluto: Fatores político-sociais: tradição, conveniência, costume,  

imitação. Ex. Um conto de réis e um centavo são múltiplo e submúltiplo da mesma moeda, não 
tendo influência sobre seu valor relativo. 

• “Tamanho  não é documento” 
 
3. Determinantes das flutuações: A taxa de câmbio nominal (E), ou real (Q), assim como outras 
taxas macroeconômicas (inflação, juros, crescimento) são determinadas pela interação dos 
chamados “fundamentos” econômicos do país (comportamento a economia nacional, comportamento 
do governo, bases de sustentação da economia interna e externamente), conforme ilustrado no 
diagrama abaixo.. 
 
                                                           4. Fundamentos: 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VARIÁVEIS ECONÔMICAS FUNDAMENTAIS 
DI = Dívida interna Ibovespa =  Indice da bolsa 
G – T = déficit público Ek – Sk = Financiamento externo 
X – Z = déficit de conta corrente Bp = Saldo do Bal. de Pagamentos 
?  = Taxa de inflação E = taxa de câmbio nominal 
r = taxa de juros interna Π  = Taxa de variação do PIB 
RE = Reservas cambiais  DE = Dívida externa 

 
4. Bibliografia:  Leite, José .Alfredo – Macroeconomia, Atlas, S. Paulo, 2000. 
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