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1. Introdução:  
O setor monetário-financeiro da economia vem se modificando e expandindo rapidamente 
durante as três últimas décadas, em virtude, não somente do surgimento de novos tipos 
de ativos, operações e  instituições, mas também devido à evolução da teoria econômica 
explicativa das atividades desse setor. O presente programa de Economia Monetária leva 
esses fatos em consideração, considerando tanto os aspectos macroeconômicos, como 
microeconômicos do mercado financeiro. 
 
1. Objetivos: 
 
1.1 - Objetivos Gerais: A disciplina  Economia Monetária tem por objetivos gerais: 
 
a) promover o ensino e a aprendizagem de modelos explicativos da estrutura e   

funcionamento do setor monetário; 
b) estudar a composição e comportamento das variáveis monetárias do país, 

especialmente,  os agregados monetários, as taxas de juros e a inflação; 
c)  analisar as funções das autoridades monetárias e a composição e utilização dos 

instrumentos de política monetária; 
d)   analisar o lado monetário do comportamento das instituições financeiras nacionais. 
e)   explicar minuciosamente os modelos explicativos do nível geral das  taxa de juros. 
 
1.2 - Objetivos Específicos: Promover o estudo e a aprendizagem dos seguintes tópicos: 
 
a) a estrutura e o comportamento  do setor monetário 
b) o modelo do mercado de moeda e sua integração ao modelo macroeconômico ; 
c) as características, instrumentos  e funções da política monetária; 
e) os modelos explicativos de determinação da taxa de juros real e nominal; 
f)  a função da estrutura temporal da taxa de juros no mercado financeiro. 
 
2. Conteúdo Programático: 
 
Parte I – Economia Monetária 
2.1 -  Moeda,  Bancos e Base Monetária 
         a)  Importância, natureza  e funções da moeda;  
         b)  Definições de moeda e base monetária 

c) Bancos comerciais: funções  e criação de moeda 
d) Bancos brasileiros: Características 

              Referências:  1. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 1 
                                      2. Leite, Macroeconomia, Cap. IV 
                                      3. Hillbrecht, Economia Monetária,  1 e 11 
 
  



2.2 -  Teoria Monetária Clássica: 
         a) Equação de trocas de Fisher 
         b) Teoria  quantitativa de Cambridge; 
         c) Processo Cumulativo de Wicksell 
              Referências: 1. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 2-3 
                                     2. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap.16 
2.3 – Teoria Monetária Keynesiana 

a) Demanda de moeda 
b) Oferta de moeda 
c) Determinação taxa de juros 
d) Distúrbios e políticas 

             Referências:  1. Leite, Macroeconomia, Cap. IV 
                                     2. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 2-3. 
                                     3. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap.16 
2.5 -  Política Monetária: 
          a) Modelo Friedman-Schwartz; 
          b) Agregados monetários e taxas de juros brasileiras; 
          d) Instrumentos quantitativos e qualitativos; 
          e) Modelo  do Banco Central. 
               Referências:  1. Leite, Macroeconomia, Cap. VII 
                                       2. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 6-8 
                                       3. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap.14 
2.6 -  O Modelo IS-LM 
          a) Mercado do produto 
          b) Mercado de moeda 
          c) Equilíbrio de demanda 
          d) Distúrbios e política econômica (monetária e fiscal) 
              Referências:  1. Leite, Macroeconomia, Cap. V 
                                      2. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 6-8 
                                      3. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap.17-18 
Parte II – Economia Financeira 
2.4 – Intermediação Financeira 
         a) Processo de intermediação financeira 
         b) Autoridades financeiras: BACEN E CVM 
         c) Sistema financeiro  nacional 
             Referências:  1. Leite, Economia Financeira, Cap. I 
                                     2. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 6, 14-15 
                                     3. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap.8-9 
2.7-  A Taxa de Juros Real: 
          a)  Teoria da  escolha intertemporal 
          b)  Função do  mercado financeiro 
          c)  Teoria  de transformação intertemporal; 
          b)  Determinação da taxa de juros real. 
               Referências:  1. Leite.  Economia Financeira, Cap. II  
2.8 -  A taxa de Juros Nominal:  
          a) Fluxos financeiros e regra de Fisher 
          b) Teoria dos Fundos de Empréstimo 
          c) Teoria clássica da taxa de juros 
               Referências:  1. Leite, Economia Financeira, Cap. III     
                                       2. Carvalho et al.Economia Monetária. Cap. 20 
                                       3. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap. 6                                 



2.9 -   Transações Financeiras 
          a) Juros simples e compostos 
          b)  Desconto simples e composto 
          c)  Valor temporal do dinheiro (VP, VF e TIR) 
               Referências:  1. Leite, Economia Financeira, Cap. IV 
                                       2. Hillbrecht, Economia Monetária. Cap. 4                         
2.10 –  Estrutura e Estratégias de Prazo 
          a) Tipos básicos de títulos de crédito 
          b) Avaliação de títulos de crédito 
          c) Curva e previsão de juros 
          d) Estratégias de prazo 
              Referências:  1. Leite, Economia Financeira, Cap. IV 
 
3. Avaliação (Leia com atenção!) 
3.1 - Serão realizadas três provas e uma prova de reposição para substituição da nota 

mais baixa ou de prova que o aluno tenha faltado. As provas serão baseadas em 
questões previamente distribuídas com os alunos. Por essa razão, serão exigidas   
respostas bem elaboradas, com explicações, equações e gráficos. 

3.2 - Serão distribuídos exercícios de casa que deverão ser respondidos facultativamente 
pelos alunos e entregues ao professor. O aluno que responder a todos os exercícios, 
no prazo fixado, receberá um incentivo acadêmico de até 15% sobre a nota média 
das provas.  
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5. Apoio pela Internet 
a) O website do Prof. José Alfredo Leite (www.leite.org) oferece diversos  auxílios de 
aprendizagem, a saber:  a) sumários de aulas; b) exercícios a serem respondidos; c) 
questões de prova; d) acesso a outras fontes de informações para o estudo de Economia 
Monetária, Economia Financeira e Macroeconomia. Visite-o para melhor acompanhar o 
curso. 
b)  Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) disponibiliza muitos documentos e 
estatísticas sobre os sistemas monetário e financeiro nacionais e sobre o uso dos 
instrumentos de política monetária. Visite-o e inscreva-se para receber informações e 
análise econômicas.  
c) Os capítulos I-VII do livro Leite – Economia Financeira estão disponibilizados na 
Teclarte para cópia. O livro Leite - Macroeconomia 
 
6. IMPORTANTE:   
Leia com atenção o Item 3. Sua avaliação depende dele. Boa aprendizagem e boa sorte. 
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