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Auxilio visual para aulas de 
Leite – ECONOMIA MONETÁRIA – UFPB: 20001. 

 
 
 1. MOEDA : Características diversas 
  
 
 

1. Importância da Moeda 
 

1.1 -  Economia de escambo (sem moeda)  envolve: 
     a) trocas diretas: venda e compra simultânea 
     b) produção para consumo e troca  
     c) dificuldade de troca (coincidência múltipla necessidades) 
1.2 – Economia monetária (com moeda) : envolve 
      a) moeda como  intermediária de trocas 
      b) permite produção especializada (ganho de produtividade) 
      c) ganho de tempo (procura de parceiro é feita por intermediários) 
 

 
2. Natureza da Moeda 

 
2.1 – Evolução da moeda: Diferentes bens já foram utilizados como moeda, 

tendo a evolução ocorrido em função da utilidade, preciocidade, 
perecebilidade, transportabilidade e funcionalidade das suas diversas 
formas. 

2.2 – Formas de moeda: 
a) Moeda mercadoria: conchas, gado, cereais, cigarro, pedras preciosas 
b) Moeda metálica: outro, prata, nickel, etc. 
b) Papel-moeda: moeda impressa em papel (com curso forçado) 
d) Moeda escritural ou bancária: cheques/certificados depósitos 
e) Quase-moeda: títulos de alta liquidez 
f ) Moeda eletrônica: cartões de débito e/ou crédito  

 
 

 
3. Funções e Características Essenciais da Moeda 

 

a) Intermediária de trocas: facilita transações   
• requer transportabilidade, divisibilidade, aceitabilidade, conversibilidade 

b) Medida de valor:  expressa preços e contabiliza valores 
• requer confiabilidade, homogeneidade,  conversibilidade,   

c) Reserva de valor: transferência intertemporal de valor  
• requer capacidade de retenção do valor, transferibilidade, imperecibilidade. 
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4. Definições Alternativas de Moeda  
1.1 – Razões:  Teorias diferentes usam definições diferentes visto que os ativos 
financeiros desempenham funções de moeda em diferentes graus. 
1.1 - Definições do Banco Central (segundo o grau decrescente de liquidez) 
     a) M1 = PM + DV 
     b) M2 = M1 + FIF + TPu 
     c) M3 = M2 + DPz + DPo 
     d) M4 = M3 + TPr 
1.3 –Preferência por definições alternativas: Os monetaristas preferem  as 
definições estreitas (mais estáveis) relativamente à  renda  e os  keynesianos 
preferem definições mais amplas (mais sensíveis à taxa de juros). Essa 
preferência é baseada nas respectivas teorias monetárias. 
 

 
5. Outros Agregados Monetários Básicos  

 

a) Papel Moeda Emitido (PME):  Registrado no passivo do Banco Central 
b) Papel Moeda em Circulação: PME – PMPB 
    Indica a quantidade em poder do público a partir do balancete do BACEN            
c) Papel Moeda em Poder dos Bancos (PMPB): 
    Soma dos caixas dos bancos  comerciais. 
d) Crédito interno líquido: PME – RE 
    Separa o efeito da emissão de papel interna da emissão provocada pela 
    aquisição das reservas externas  pelo BACEN. 
e) Reservas Externas:  Montante das divisas do Banco Central. 

 
6. Base Monetária e Controle Monetário  

a) Definição:  PME + RB 
b) Explicações: Passivo ajustado do  BACEN (demais transferidas para o ativo) 
c) Objetivo: Analisar estrutura e promover o controle dos componentes 
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