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Empresas:

BC e BK
Famílias:

C  e  S

Remuneração dos fatores de produção: Terra, Capital 
e Trabalho

Pagamento por bens e serviços

Oferta de bens e serviços

Oferta de Fatores de Produção: Terra, Capital 
e Trabalho

= Fluxo de bens e serviços
= Fluxo de moeda

Fluxo circular da renda - economia fechada, sem governo



SP - I  º (G - T)  + (X - M – RLEE)

SP +  (T - G)  +  M + RLEE – X   º I 

SN          +      Sexterna º I

SN   - I     º X – M – RLEE  (= - Sexterna)

Mainstream: 
relação entre S, I e Câmbio no curto Prazo
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Argumento 1:  liga diretamente a insuficiência de SN com o déficit 
em Conta Corrente, sem considerar a taxa de 
câmbio

Para uma dada Renda:  C ↑  →   SN↓  →   SN <  I  → déficit externo

Sobre o argumento 1, Krugman (1999:5-15) afirma:

“(...) olhar para as identidades nunca pode ser a análise completa. 
Devemos perguntar como a identidade contábil é traduzida em incentivos 
que afetam o comportamento individual (...) Há uma visão difundida (...) 
que a política fiscal afeta o déficit comercial diretamente, sem passar pelo 
canal das mudanças na taxa de câmbio real (...) McKinnon (1984) 
argumenta que na presença de elevada mobilidade de capitais, hiatos de 
poupança-investimento são refletidos diretamente na balança comercial, 
sem a necessidade de mudança dos preços relativos.”
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Argumento 2:

Se  Sgov ↓, então SN ↓  e   SN  <  I   → taxa de juros ↑ e 
atrai dólar → câmbio real aprecia → déficit em conta 
corrente (absorção de poupança externa)

(Feldstein,1992; Krugman, 1999)
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Na visão ortodoxa (argumento 2):
a taxa de câmbio real é um preço que se ajusta 
endogenamente por meio dos mecanismos de 
mercado até que   SN  + Sexterna = I

Assim sendo, o governo não deveria intervir no 
mercado cambial

Déficits em CC deveriam ser solucionados por meio 
do ↑ da SN , mais facilmente alcançado com 
superávits públicos -, ao invés de se tentar 
manipular a taxa de câmbio nominal (e real)
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Porém, 
na macroeconomia fluxos reais correspondem aos fluxos 
monetários, e não é explicado, pelo lado real da economia, o 
mecanismo que leva à queda da SN

Na economia fechada,  SN corresponde à produção de 
BK, pelo lado real

Lado real da economia:
o investimento corresponde ao aumento do
estoque de capital físico (FBKF mais variação de
estoques), e é contabilmente igual à soma da SN com
Sexterna em equilíbrio macroeconômico (ex post)
(Feijó et al., 2017).
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Ironicamente, Krugman (1999) comete o mesmo 
erro do argumento 1, que ele próprio critica, 
quando liga o déficit público diretamente à queda 
de SN:

permanece inexplicado o mecanismo por 
meio do qual o déficit público reduz a SN no 
âmbito do lado real da economia

Isto é, não é explicado como o déficit público 
provoca insuficiência de máquinas, materiais 
de construção civil, etc., requeridos para o 
investimento
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Hipótese implícita e irreal nos argumentos 1 e 2 
da ortodoxia:

Para um dado nível do produto agregado, o
aumento dos gastos de consumo decorrente,
por exemplo, do déficit público, transforma bens
de capital (BK) destinados à produção de capital
em BK destinados à produção de bens de
consumo
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Ótica Pós-Keynesiana

S não antecede I, isto é,  I  →  S:
o nível da taxa de câmbio não poderia ser 
determinado pelo grau de (in)suficiência de 
SN em relação ao I, porque é o I que 
antecede e causa a poupança. 

Ademais,
A taxa de juros não resulta da interação 
entre S e I, sendo um preço que equilibra a 
demanda e a oferta de moeda 
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Para Pós-Keynesianos não é a restrição de SN
que determina a taxa de câmbio real

Mas, a taxa de câmbio real determina a parcela 
da poupança estimulada pelo investimento 
doméstico que vazará para o exterior, isto é, que 
será formada no exterior
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Finance-Investimento-Poupança-Funding em 
Economias Fechadas:

I  causa  S  de igual magnitude
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Na Economia Aberta as exportações fazem o mesmo 
papel do investimento no âmbito do circuito FISF
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Na Economia Aberta as exportações fazem o mesmo
papel do investimento o âmbito do FISF:

as exportações geram renda e via multiplicador dos gastos a
poupança emerge como resíduo e no mesmo montante das
exportações.

Quando a receita das exportações é usada para importar os 
BK que irão satisfazer a demanda de investimento doméstico, 
tudo se passa como se a produção para exportar fosse a 
própria produção doméstica de BK (investimento).
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Produção exportada e trocada por importação de BK e 
a produção de BK para satisfazer o investimento 

doméstico são parte da SN, pelo lado real da economia

produção doméstica de BK
destinada ao mercado interno

→                  SN
exportações líquidas

produção doméstica de BC
e de BK exportada e trocada
por importação de BK
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Macroeconomia: fluxos monetários e reais
Do lado real da economia:

SN = produção de BK destinada ao mercado doméstico  + 
exportações líquidas + exportações de BC e de BK 
trocadas por importações de BK

Neste caso, as importações de BK (investimento) têm como 
contrapartida as exportações (poupança nacional). 

(Resende, 2008; Arestis e Resende, 2015:443).
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Apreciação da taxa de câmbio real → queda das 
exportações líquidas = redução da SN →  
deterioração da Conta Corrente (absorção de 
Sexterna)
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Antes da apreciação cambial:
Hipótese

investimento doméstico satisfeito por meio da importação de BK feita 
com receitas das exportações,  e saldo Conta Corrente = 0

Logo, 
SN = I,  e  absorção de poupança externa é nula

Após a apreciação do câmbio real:
exportações líquidas caem → SN ↓  e  SN < I

A importação de BK (= I) não terá mais como contrapartida as 
exportações e a poupança nacional, ao menos parcialmente
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Após a apreciação cambial:

exportações ↓  e parcela do I doméstico terá como 
contrapartida a absorção de Sexterna (déficit em Conta 
Corrente)

As exportações líquidas e a poupança do resto do 
mundo (parceiros comerciais) terão aumentado

Portanto,
parcela do investimento (importação de BK) doméstico 
estimulará a poupança do resto do mundo após a 
apreciação do câmbio real, em detrimento do estímulo 
a SN do país doméstico.
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Para uma taxa de investimento inalterada, a soma 
das poupanças nacional e externa também 
permanece inalterada e igual ao investimento, 
após a apreciação do câmbio real

SN         +      Sexterna º I

O investimento permanece ensejando uma 
poupança de igual magnitude, apenas, a 
apreciação do câmbio real muda a distribuição da 
poupança entre suas partes doméstica e externa.
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A apreciação do câmbio real reduz a SN e enseja na
mesma medida déficit em Conta Corrente
(Sexterna), pois a ↓ SN e ↑ Sexterna resultam do
mesmo fator: a queda das exportações líquidas
(Resende, 2008)

A apreciação cambial leva a uma substituição da SN 
pela Sexterna, ponto levantado também em 
Bresser-Pereira e Gala (2008) e Bresser-Pereira et 
al (2016). Mas, a substituição é, necessariamente, 
de 1 para 1, ao contrário do que argumentam 
estes autores.
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O   I  causa a  S, mas esta não precisa ficar 
restrita ao país doméstico

Parcela do estímulo oriundo do investimento 
para a formação de poupança vaza para o 
exterior em decorrência da apreciação 
cambial, o que se manifesta no déficit em 
Conta Corrente

A poupança em nenhum momento se mostra 
insuficiente ou restringindo o investimento.
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A inconsistência dos argumentos 1 e 2 da ortodoxia
fica, então, resolvida:

A queda das exportações líquidas provocada pela
apreciação do câmbio real reduz a SN sem precisar
supor que BK que produzem BK se transformem em
produtores de BC

Ou seja, a troca de exportações de BC por importações
de BK desaparece com a queda das exportações,
reduzindo a SN

Mas, Krugman e a ortodoxia não podem usar este
mecanismo de queda de SN, pois no seu argumento a
mudança na taxa de câmbio é consequência da
insuficiência de SN, e não a sua causa.
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Se não é a insuficiência de SN em relação ao I que 
determina a taxa de câmbio no curto prazo, então o 
que a determina, na ótica Pós-Keynesiana?

A Teoria da Paridade da Taxa de Juros de Keynes (1923) 
mostra o papel dos fluxos financeiros na determinação 
da taxa de câmbio presente (spot) a partir da 
arbitragem com taxas de câmbio spot e futura.
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Exemplo de Keynes:

iGB < iUSA , mas no mercado futuro a libra tende a 
se valorizar em relação ao dólar

Haverá no presente um aumento do influxo de 
capitais para a Inglaterra e da demanda por 
libra

A libra se valorizará no presente em relação ao 
dólar, e a taxa de câmbio spot convergirá para 
o nível da taxa de câmbio no mercado futuro.
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A arbitragem com taxas de câmbio spot e futura 
pode ocorrer em cenário distinto:

Operações de Carry Trade buscando-se um 
duplo ganho decorrente do diferencial de juros e 
apreciação da moeda na qual o ativo com juros 
mais alto é denominado.
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Carry Trade:
mostra que desequilíbrios na conta financeira do 

balanço de pagamentos e no mercado de 
câmbio podem ir se perpetuando e não serem 
aleatórios ou erráticos

mostra o papel dos fluxos financeiros na 
determinação da taxa de câmbio 
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-Mercados de capitais desenvolvidos e integrados

-Volume de transações financeiras imensamente 
superior ao das transações comerciais

- Carry Trade: inoperância do mecanismo de ajuste das 
taxas de câmbio que corrigiria desequilíbrios nas 
contas correntes
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- Paradoxo: 
países deficitários (superavitários) em Transações 
Correntes com moedas apreciadas (depreciadas) 
que tendem a se apreciar (depreciar) ainda mais

- Capitais especulativos (Investimento de Portfolio) 
inviabilizam o ajuste de desequilíbrios em 
Conta Corrente e promovem a violação da 
Paridade Descoberta da Taxa de Juros
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Desequilíbrios balanço de pagamentos não irão durar 
para sempre, mas tampouco são erráticos, 
aleatórios, podendo permanecer por longos 
períodos, afetando o lado real da economia

Os desequilíbrios ocorrem por tempo indefinido e 
podem ser duradouros porque o futuro é incerto e 
ninguém sabe com exatidão quando o desequilíbrio 
será corrigido
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A demanda por moeda e ativos dos países se dá, em 
grande medida, pelo motivo especulação e baseada 
em convenções

São as convenções no mercado financeiro internacional 
que determinarão, a partir dos diferenciais de juros 
entre países (ponderados pelos riscos de cada país) a 
demanda por moeda dos vários países e suas taxas 
de câmbio

III Escola Keynesiana



Harvey (2009) elaborou um modelo de determinação 
da taxa de câmbio levando em conta a primazia dos 
fluxos financeiros de curto prazo do balanço de 
pagamentos na determinação da taxa de câmbio, no 
âmbito da demanda de moeda por especulação, tal 
qual Keynes (2013) e Pós-Keyesianos apontam

No modelo de Harvey o mercado cambial é dominado 
pelos fluxos de investimento de portfolio, sendo 
subordinados à lógica especulativa em um horizonte 
temporal de curto prazo, ao invés de se basearem 
nos “fundamentos econômicos”.
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A taxa de câmbio resulta das decisões de compra e venda 
de divisas que decorrem da antecipação dos agentes do 
mercado cambial às expectativas do próprio mercado 
sobre a trajetória futura do câmbio

Devido a incerteza fundamental, os agentes não se baseiam 
nos fundamentos econômicos para prever a trajetória 
cambial

A partir de convenções (crenças compartilhadas) sobre o 
valor futuro dos ativos, os participantes do mercado 
buscam “sair na frente” visando a realização de lucros no 
curto prazo e levando ao comportamento de manada
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“That financial investment comprises the 
overwhelming majority of international economic 
transactions is clear to both sides; Neoclassicism, 
however, views this as white noise or, alternatively, 
simply the process by which trade flows (which will 
ultimately become balanced) make themselves felt. 
Post Keynesians view investment capital as a force unto 
itself, capable of being an independent agent shifting 
the economy onto a new track. The long run is not 
independent of financial factors.” Harvey (2006:3)
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Modelo de Harvey 
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Modelo de Harvey
Hierarquia de Moedas
Modelo de Escolha de Ativos de Keynes
Análise de Fragilidade Financeira de Minsky para 

a economia aberta
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Literatura Pós-Keynesiana:
o sistema financeiro internacional tem comportamento 

Minskyano: preferência pela liquidez baixa → 
expansão dos fluxos de capitais para as economias 
cujas moedas estão na base da hierarquia de moedas 

Isto é, no âmbito do Modelo de Escolha de Ativos a 
liquidez das moedas hierarquicamente superiores 
não é valorizada e busca-se com operações de carry
trade retornos pecuniários em detrimento da 
liquidez → apreciação das moedas dos países 
periféricas e aumentos do seu passivo externo 
(vulnerabilidade externa)

(Dow, 1993; Resende e Amado, 2007; Rossi, 2016; Fritz 
et al, 2016)
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Reversão cíclica da preferência pela liquidez → 
operações de carry trade subitamente revertidas → 
forte depreciação cambial e política monetária 
restritiva nas economias periféricas → deterioração 
de suas contas públicas e das expectativas → ciclos 
mais aderentes, ou reflexos, aos ciclos da liquidez 
mundial e do sistema financeiro internacional 
(Resende, 2005; Resende e Amado, 2007).
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Portanto, 
a Teoria da Paridade da Taxa de Juros de Keynes, os 

modelos de Harvey e de Hierarquia de Moedas e o 
Carry Trade apontam, em essência, para a 
determinação da taxa de câmbio a partir dos fluxos 
financeiros do balanço de pagamentos

Tais fluxos são de curto prazo e ocorrem no âmbito da 
especulação, resultado inevitável de mercados 
organizados em torno da liquidez no contexto da 
incerteza fundamental

Fluxos de comércio também afetam o câmbio, mas seu 
papel é secundário, sendo mais um entre outros 
elementos a afetar as convenções e os fluxos 
financeiros mundiais
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CONCLUSÕES

Não há na ótica Pós-Keynesiana uma taxa de câmbio de 
equilíbrio de longo prazo

A taxa de câmbio é determinada, essencialmente, pelos 
fluxos financeiros de curto prazo, subordinados à 
lógica especulativa

O comércio internacional é um, entre outros fatores, 
que influencia os fluxos financeiros de curto prazo e, 
assim, a taxa de câmbio
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“Post Keynesian exchange rate theory explicitly rejects 
the view of the exchange rate as market equilibrating 
price and argues that expectations and positions in 
short-term financial markets drive exchange rates. 
Short-term financial flows have permanent effects on 
exchange rates, which can lead to sustained 
deviations of exchange rates from underlying values 
given by real fundamentals (…) no stable underlying 
fundamentals exist. Rather, fundamentals are 
whatever market participants expect fundamentals 
to be.”  Kaltenbrunner (2011:40).
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Câmbio Real e Preços Relativos:

P  = e. P*;        e.P* = Câmbio Real
P

e = câmbio nominal;    P,  P*= preços domésticos e externos

Pt = e.P* ;  e.P* = Constante;  mas,  Pnt ≠ e.P*
Pt

t = tradables; nt = nontradables

Câmbio Real  =  e.P*   ≈ e.P* ≈  Pt 
(Pt + Pnt)       Pnt             Pnt
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