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Esta avaliação será com consulta ao material de aula. 

 

 

 

 

ATENÇÃO ! 

Prezado Aluno,  

ANTES de iniciar a sua avaliação, leia atentamente as informações abaixo: 

1. O aluno que responder a lápis ou rasurar, esta prova, total ou parcialmente, perderá o direito a solicitar revisão.  

2. Não é permitido destacar folhas da prova. Todas as folhas deverão ser devolvidas junto com a prova.  

3. Apenas os alunos cujos nomes constem na lista de frequência (ou seja, que estejam regularmente matriculados na 
disciplina) podem realizar esta prova. 

4. A interpretação das questões faz parte da prova. 

5. Não é permitido sair de sala nos primeiros 40 minutos do início da prova. Após esse tempo, o aluno que sair de sala 
estará necessariamente concluindo a sua prova. 

6. Não é permitido ir ao banheiro em momento algum durante a prova. Em caso de condições especiais de saúde 
comprovadas por laudo médico, o(a) aluno(a) deverá solicitar à Coordenação Acadêmica PREVIAMENTE data e local 
para a realizar a avaliação.  

7. Não será permitido que alunos iniciem a prova APÓS a saída do primeiro aluno da sala. 

8. A lista de frequência deve ser assinada por todo aluno que venha a receber a prova. Não é permitida a saída de 
sala sem assinar a lista. Qualquer situação anormal deverá ser reportada pelo aplicador de prova. 

9. Antes de iniciar esta avaliação, por favor, desligue o celular. 

 

 

Boa Prova!!!! 

Coordenação Educação Executivo 

Declaro estar ciente dos procedimentos acima 

_____________________________________________ 
Assinatura do aluno 

 

Gabarito resumido da prova que considera as 
questões centrais que as respostas devem possuir. 
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1) A tabela abaixo reporta as expectativas de mercado compiladas pelo Banco Central para diversas 
variáveis em 07/12/2018. 
 

 
 

Adicionalmente, temos abaixo a posição cíclica da economia; relação entre o produto real e o produto 
potencial (hiato do produto). 
 

 
 

a) Como você explicaria a redução da expectativa para a inflação em 2019 (medida pelo IPCA), 
considerando que a economia deve se “aquecer” (expectativa de crescimento de 2,53% para 2019 
contra 1,3% em 2018). (2 pontos) 
A economia deve se “aquecer” em 2019, mas a taxa de inflação não deve ser pressionada pois: i) existe ainda uma grande 
capacidade ociosa (Y < Yn), ii) a taxa de câmbio deve se manter estável durante o período (inexistem pressões pelo lado 
dos custos) e iii) (opcional) os preços administrados também estão “bem comportados”. 

 

b) Qual deve ser a despesa com juros do governo em 2018 ? Qual deverá ser o comportamento da dívida 
líquida do setor público em 2018 ? (2 pontos) 
O déficit nominal contempla o déficit primário mais as despesas financeiras (juros pagos). Logo, a despesa com juros no 
ano de 2018 deve ser de 5,25% do PIB (7,05% – 1,80%). Como existe a expectativa de déficit nominal em 2018, a dívida 
líquida do governo deverá aumentar (já medida em percentual do PIB). 

 

 

c) Qual a explicação para uma expectativa de maior déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, 
se existe a expectativa de uma taxa de câmbio estável em 2019 ? (ela não vai se apreciar !) (2 pontos) 
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Dada a expectativa de “aquecimento” da economia brasileira, as importações deverão aumentar. Dito de outro modo, com a 
mesma taxa de câmbio e o mesmo ritmo de crescimento da economia mundial, um aumento da renda doméstica aumenta 
as importações, deteriorando o saldo da balança comercial e da conta corrente. 

 
2) Suponha uma crise financeira internacional (como a crise do subprime) que empurre a economia para 

uma forte recessão e aumente o risco de inadimplência das economias emergentes. Qual deve ser o 
efeito imediato sobre a taxa de câmbio do Brasil ?  O Nosso Banco Central deveria se preocupar com o 
descontrole da taxa de inflação ? (pense em como o aumento do risco-soberano afeta o câmbio e a 
inflação) (2 pontos) 
Um aumento do risco-soberano ocasiona uma “fuga” de capitais (o retorno por uma aplicação doméstica diminui, 
comparativamente ao retorno esperado por uma aplicação no exterior). Com essa maior demanda por US$ teremos uma 
depreciação do Real. 
A preocupação do Banco Central nesse caso é com relação ao efeito sobre a taxa de inflação provocado pela depreciação 
cambial (o câmbio mais depreciado aumenta os preços dos importados, pressionando a inflação doméstica). 

 
3) Em diversos momentos em que o real tende a se depreciar em relação ao dólar o Banco Central intervém 

no mercado de câmbio, seja vendendo contratos de swap cambial seja vendendo reservas internacionais 
(venda de dólares no mercado spot), seja elevando a taxa básica de juros. Qual a grande preocupação do 
Banco Central quando a moeda doméstica se deprecia ?  Sob quais condições essa preocupação será 
maior ? (isso depende da economia estar ou não em recessão ?)  (2 pontos) 
Como vimos na questão anterior, a preocupação do Banco Central nesse caso é com relação ao efeito sobre a taxa de inflação 
da depreciação cambial (o câmbio mais depreciado aumenta os preços dos importados, pressionando a inflação doméstica). 
Por conta disso, muitas vezes o Bacen tenta evitar uma forte depreciação cambial. Ele pode: i) vender reservas internacionais, 
ii) vender contratos de swap cambial (equivale a vender US$ no mercado futuro, ofertando hedge e evitando que os agentes 
econômicos demandem US$ no mercado à vista) e iii) elevar a taxa de juros para evitar a “fuga” de capitais. 
Quanto ao efeito maior ou menor da depreciação cambial sobre os preços, ele será maior, quanto mais “aquecida” estiver a 
economia. Note que o argumento é simples: a depreciação cambial aumenta os custos de produção (preços dos insumos 
importados aumenta); quanto desse aumento de custos os produtores conseguem repassar para os preços ao consumidor ? 
Depende da economia estar “aquecida” ou não. 
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