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“Macroeconomia é arte...
Ganhar dinheiro... faz parte!”





PREFÁCIO

Este livro é extremamente simples, sem fórmulas ou equações das quais 

a Macroeconomia está cheia. As imagens são só para divertir as pessoas. 

Foi feito para crianças a idosos e para todos os níveis de educação. Se 

macacos fossem ao colégio, adorariam ler este livro (sem duvidar da 

inteligência dos nossos primos de sangue!).

Tomara que a parte da matéria que lida com a Economia como um 

todo, a Macroeconomia, faça mais sentido para as pessoas... E elas não 

achem mais que o curso de Economia na faculdade é para economizar! 

(Quem dera que fosse...). A dica é ler um capítulo por dia e, se houver 

dúvidas, falar com um macroeconomista!

A palavra-chave é o simples.





1. COMO SE FORMAM OS PREÇOS DAS COISAS

O segredo da vida

Buscando nossos sonhos e como isso é contabilizado

Um dia, numa aula de Macroeconomia, Professor Gustavo afirma: “Só 

há três leis irrevogáveis (que nunca falham) no Universo! A lei da oferta, 

a lei da demanda, e a lei da gravidade!” Todos riram. Carlinhos levanta a 

mão e diz: “Tem outra, que os jovens adoram! A lei do Retorno!”. Gustavo 

ri e diz: “Pode ser, mas aí é sobre Microeconomia (Teoria dos Jogos)... 

Deixamos para outra aula (ou livro).”
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Eis o segredo da Economia: oferta e demanda. Maior demanda, maiores 

preços. Maior oferta ou quantidade de produtos, menores preços. Que loucura! 

Se só existisse um economista no mundo, quanto ele ganharia? Muito! E se 

todos fôssemos economistas? Muito pouco! O segredo para ganhar bastante 

dinheiro é ser diferente. Quanto menos pessoas como você e maior procura 

por você, mais você valerá, ou o seu trabalho. Isso se aplica para tudo na vida.

E de que forma se contabiliza isso? Pelas estatísticas. Números de pes-

quisas recolhidos pelas instituições como o IBGE. Aquilo que sai nos jornais 

geralmente: inflação aumenta, PIB cai, juros aumentam, dólar cai... E por aí vai.

E como se mede isso na economia? Pela quantidade de dinheiro e 

produtos em circulação. Uma vez, na aula de Macroeconomia nos Estados 

Unidos, Carlinhos escreveu num dos exercícios: não devemos nos pre-

ocupar com o aumento da quantia de moeda na economia, desde que a 

produção dos bens e serviços aumente junto. O que ele quis dizer (eu, na 

verdade, que estou escrevendo este livro), era que inflação nem sempre 

é ruim. Basta haver um equilíbrio entre dinheiro e produtos na economia 

(o próximo capítulo explicará direitinho).

E sobre a medição da produção, como funciona? Isso se chama PIB, 

o produto da economia. É simplesmente o preço das coisas vezes suas 

quantidades. 10 hambúrgueres de 10 reais e 10 refrigerantes de 1 real... 110 

reais tem a economia. Mas não é só isso: esse é o PIB nominal. E se os preços 

crescerem? O PIB de hoje (nominal) cresce, mas não o de verdade (real)! 

O PIB real mede a variação da produção real, não incluindo os preços. Se o 

hambúrguer foi de 10 a 11 reais, nada aumentou na economia de verdade. 

No entanto, se aumentar para dois hambúrgueres, dobrou a produção!

E se o país vende o hambúrguer para outro país? Também é contabi-

lizado, mas em outra conta, que está dentro do PIB também: o Balanço 

Internacional, chamado pelos economistas de Balanço de Pagamentos 

(Internacionais). Será mais explicado no capítulo 7.

O próximo capítulo é sobre criação de dinheiro: por que não impri-

mimos mais notas para nos tornarmos ricos? Sílvio Peralta, amigo de 

Carlinhos, contará o porquê.

Vamos lá!



2. DINHEIRO: 
COMO SE CRIA DINHEIRO? 

Parte 1: Criando dinheiro magicamente 

Sílvio e A Impressora Mágica

Sílvio é um homem de bom coração. E muito esperto. Um dia, pela inter-

net, ele consegue burlar a Receita Federal e importar dos Estados Unidos 

uma impressora capaz de imprimir notas idênticas às do Real, feitas pelo 

nosso Banco Central. Porém, Sílvio é muito esperto. Ele sabe que sair 

imprimindo dinheiro que nem louco pode sujar a vida dele. 
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Por outro lado, com o seu bom coração, decide imprimir um milhão 

de reais por mês para ajudar as pessoas do seu bairro, que possuem a 

renda mensal de em torno de um milhão de Reais também. Dessa forma, 

a renda gasta por mês dobraria, dobrando a qualidade de vida das pessoas 

ao comprar tudo em dobro, em tese.

Sílvio bota a impressora “Magic” a imprimir e compra, no primeiro 

mês, os bens para seus vizinhos. Por alguns meses, o esquema dá certo. 

Porém, depois de um tempo, Sílvio não consegue mais comprar tudo 

como antes, pois os preços aumentaram magicamente.

Após uns meses, Sílvio constata um efeito curioso: aproximadamente 

tudo que ele comprava na padaria do bairro remoto dobrou de preço, mais 

ou menos. Foi aí que ele pensou: “Puxa vida, dobrar a renda das pessoas 

não adiantou nada depois de um tempo, os preços só ficaram maiores”. 

Sílvio consultou um amigo seu, sábio, sobre o que pode ter acontecido. 

Darlan disse: “Acho que teve muitas notas para a mesma quantia de pães 

feitos, e, por isso, o dono aumentou os preços...”.

Esse é o motivo pelo qual não é possível uma pessoa ir até a Casa da 

Moeda, no Rio de Janeiro, imprimir milhares de notas de 100 reais e sair 

distribuindo pelo país. No curto prazo, pode haver uma melhora na renda 

das pessoas, pois não há ajuste totalmente instantâneo nos preços dos 

produtos e serviços (no capítulo 3 veremos sobre os chamados Keynesianos 

e sua teoria: a rigidez e desinformação fazem aumentar, no curto prazo, 

também a produção). Entretanto, no longo prazo (como os chamados 

Clássicos nos ensinarão que os preços são flexíveis), só haverá inflação 

na medida em que há apenas alteração no nível de preços do mercado e 

nada a mais será produzido.



2. DINHEIRO: 
COMO SE CRIA DINHEIRO? 

Segunda parte: Vida Real: como o dinheiro 
realmente é criado

Vinícius e a aula de Macroeconomia

Em um dia de calor, Tupi pergunta, na aula de Macroeconomia do Professor 

Celso, como se cria dinheiro novo, o que era esse tal de multiplicador mo-

netário (???), a qual ele escutou seu pai, advogado, dizer que os bancos uti-

lizavam para ficarem ricos. Professor Celso respondeu com uma historinha: 
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“Imagine, Tupi, que você produza uma bola de futebol, venda por 10 reais, e 

deposite no banco do Wilsom. Depois, Fabrízio tome um empréstimo do 

Banco do Wilsom e compre um refrigerante num minimercado. Will, o dono 

do minimercado, vai ao banco do Wilsom e deposita o valor na sua conta 

corrente. O banco tem agora 20 reais depositados originados de 10!”. Tupi 

diz: “Opa, que loucura! Imagina isso em bilhões de reais!”. Tupi sai feliz da 

vida da aula e sonha em ter seu próprio banco um dia para se tornar milio-

nário. Porém sabe que antes disso tem de estudar muita Macroeconomia...

Esse capítulo foi sobre criação de moeda! Como funciona o multiplica-

dor de dinheiro? Por que o Governo não imprime mais notas? E a inflação? 

O próximo capítulo será sobre o debate secular entre economistas, que 

virou na famosa discussão dos de Direita versus os de Esquerda. Até mais!



3. O DEBATE QUE NÃO TERMINA

Direita versus Esquerda: Quem está certo?

Na casa de Carlinhos, sempre havia competições de Play 4. Reuniam-se 

muitos amigos, e se apostava quem seria o vencedor. Um dia, Muriel foi 

com seu irmão jogar contra João Pedro e Cacá. Eles disseram: “Será di-

reita contra esquerda!”. João disse: “Mas que diabos é isso em termos de 

Macroeconomia, Carlinhos?”. Carlinhos explica: “Esse debate é muito antigo 

na Macroeconomia. Tudo se originou com um homem chamado Adam Smith, 

o qual disse que o melhor era existir liberdade entre as pessoas e empresas, 
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que tudo se ajustaria facilmente. Entretanto, um homem chamado Keynes 

disse que isso poderia dar errado, e uma grande recessão poderia ocorrer 

por falta de procura pelos produtos no país. Foi isso que gerou a grande 

depressão de 1929... Acho que nossos avós nem eram nascidos...”. 

Muriel disse: “Isso tudo é papo furado! A direita quer ser milionária à 

custa do povo, enquanto a esquerda quer justiça! Todos merecem ter muito 

dinheiro! O Governo tem de fabricar dinheiro e dar para todo mundo, para 

todo mundo ficar rico!!!!”. Carlinhos responde: “Na verdade, Muriel, isso é 

entendido na Macroeconomia Keynesiana como rigidez de preços e salários: 

quando há mudanças na renda da economia, ou seja, circulação de dinheiro, 

as empresas não se ajustam na hora nos seus preços, e a produção e vendas 

dos produtos e serviços acabam sendo maiores (pois as empresas acham 

que houve aumento da procura apenas por produtos e serviços dela mes-

ma!). Porém, com o passar de certo tempo, acontece o que o tal do Adam 

Smith dizia: tudo se ajusta (preços e quantidade da produção das coisas), 

porque todos notam que o aumento da procura foi por causa do aumento na 

quantidade de dinheiro em circulação, que aumentou a procura por todas as 

empresas, e não apenas por uma em específico. Há flexibilidade nas coisas 

ao longo do tempo: a desinformação entre empresas acaba, e o verdadeiro 

motivo do aumento da procura por todas empresas é desmascarado. Já dizia 

o nosso amigo Morim: ‘Com o tempo, as casinhas se ajeitam...’ Vai saber o 

que ele queria dizer”. E todos deram risada. Carlinhos termina: “E há outra 

coisa mais intrigante ainda... Se o Governo disser que vai gastar mais, as 

pessoas podem aumentar os preços antes mesmo de o dinheiro circular, 

o efeito disso não será nada real, apenas aumento de preços...”. João diz: 

“Puts, acho que esse papo não é direita ou esquerda, é bom-senso mesmo!”. 

E todos voltam a jogar videogame felizes da vida. Que bom que existe livre 

mercado, e o Play 4 baixou tanto de preço!

No capítulo de hoje, vimos o grande debate entre Ortodoxos (Direita) 

e Heterodoxos (Esquerda). No próximo, veremos como o Governo pode 

manipular a criação de dinheiro. Até mais!



COISAS QUE ACONTECEM

EM MENOS DE 
UM ANO





4. POR QUE OS JUROS SÃO ALTOS?

Seu Cini vai às compras
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Em um belo dia de muito sol, Seu Cini decide comprar um carro novo. 

Chama um táxi e vai à concessionária mais próxima, já tendo em mente o 

carro que quer comprar. Chegando lá, encontra preços até que acessíveis. 

Entretanto não possui à vista todo o dinheiro para efetuar a compra. É aí 

que vem o gerente financeiro com uma calculadora e explica o valor dos 

juros do financiamento para comprar parcelado.

Seu Cini toma um susto. Ele diz: “Meu Deus, esse valor do financiamen-

to é muito alto, não vou conseguir bancar juros tão altos! De que maneira 

pode isso acontecer?”. O Gerente explica: “O Governo fez uma política 

monetária restritiva, a qual ocasionou aumento do juro de equilíbrio na 

economia”. Seu Cini desmaia, e, em um sonho, recorda a vez que seu filho, 

estudante de Economia, lhe explicou, anos atrás, o que era e para o que 

servia política monetária... Eis o sonho de Seu Cini.
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Churrasco de verão

O Presidente do Banco Central do Brasil está de aniversário. Nada melhor 

do que um grande churrasco para comemorar seus anos de vida, na beira 

da praia. Para isso, convida seus amigos do banco, e eles vão ao super-

mercado comprar os itens para o evento do ano. Chegando lá, começam 

a notar que os preços estão salgados (altos). Um amigo do Presidente, 

nem um pouco tímido, chama o dono do Super e pergunta por que está 

tudo tão caro. O dono responde: “Os preços dos fornecedores estão altos 

e a procura pelos itens também... Tivemos de aumentar os preços”. É aí 

que uma senhora passa atrás dos dois e fala para seu filho: “Meu Deus, a 

inflação nos pegou”. O Presidente do Bacen se volta a seus colegas e diz: 

“Essa semana temos de mudar algumas coisas!”.

Chegando ao banco na outra semana, o Presidente e seus colegas 

se reúnem e conversam sobre a economia do país. Abrem a Zero Hora, 

Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros jornais, e descobrem 
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que as pessoas estão comprando muito, e todo mundo está empregado 

e com dinheiro. Um economista, amigo do Presidente, diz: “A economia 

está bombando! Precisamos fazer algo para esfriá-la”. Outro amigo do 

Presidente afirma: ”A procura pelos produtos está altíssima! Precisamos 

reduzi-la senão a inflação vai-se descontrolar!”. É aí que o Presidente dá 

a ordem final: aumentar os juros da economia. 

A secretária do Presidente liga para o operador do computador e diz 

o que o Presidente ordenou. Ao longo dos dias, o operador fica vendendo 

títulos no mercado para bancos, empresas e pessoas, retirando dinheiro de 

circulação. Títulos são como a caderneta de poupança: você deposita certo 

valor e recebe o mesmo mais juros no fim do prazo combinado. Quanto 

mais alto o juro, maior a vontade de comprar o título. Ao passar dos dias, o 

mercado começa a ficar sem dinheiro, e, ao requisitar dinheiro em um banco, 

o valor do empréstimo sobe. Em outras palavras, os juros subiram. Com isso, 

é mais caro comprar os produtos nos mercados e nas concessionárias, e as 

empresas preferem investir seu dinheiro em títulos a aumentar sua produção 

contratando funcionários, diminuindo, assim, o nível de emprego na economia.

Após esses fatos ocorrerem, a economia esfria, e os preços param de 

aumentar, pois as pessoas e as empresas não têm mais dinheiro para consumir. 

O Presidente do Bacen, que havia feito aniversário e transferido a festa de 

comemoração, comemora com seus amigos que a inflação foi controlada...
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Seu Cini acorda do sonho...

Ao acordar, Seu Cini diz: ”Ah, sim, eu sei o que é política monetária res-

tritiva... É aquela que retira dinheiro de circulação e aumenta os juros, 

dificultando a compra dos produtos. É exatamente por isso que não vou 

conseguir comprar esse carro novo, até porque, se vocês não cobrasse-

messe valor, era melhor comprar aquele título do Governo e aguardar 

receber os juros”. O gerente diz: ”Exato! Você é muito inteligente. Próxima 

vez que vier aqui, vou lhe pagar um cafezinho para conversarmos”. Seu 

Cini se despede e fica feliz com a nova amizade.

O tema desse capítulo se chama Política Monetária e afeta nossa 

vida de diversas formas, seja pelos preços nos supermercados, seja pelo 

retorno dos investimentos (poupança)! O próximo será sobre os gastos 

do Governo: de que forma isso afeta nossa vida? Até mais!





5. POR QUE O GOVERNO SE ENDIVIDA?

Laurinha descobre o Tesouro Direto

Em um dia de muito estudo, Laurinha se enjoa de ler sobre fisioterapia e liga 

para Carlinhos, dizendo que gostaria de ganhar dinheiro sem trabalhar e estudar. 

Carlinhos explica que ela poderia investir o dinheiro no mercado financeiro 

(???), e dá risada sobre ela querer uma vida mansa. Ela diz que gostou da ideia, 

mas que poupança paga muito pouco... Também ouviu dizer que pessoas 

perderam dinheiro, pois a inflação foi maior que os juros, uma loucura assim. 
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Carlinhos explica que há investimentos que pagam juros mais o cresci-

mento dos preços, e os principais são os títulos públicos, dinheiro arrecadado 

pelo Governo para gastar em saúde, educação e segurança policial, por 

exemplo. Laurinha gosta da ideia. Porém pergunta para o que serviria isso, se 

o Governo poderia cobrar impostos e pagar tudo à vista. Carlinhos explica: “O 

Governo possui uma dívida como uma pessoa normal ou empresa; e precisa 

ir ao ‘banco’ buscar dinheiro para administrá-la. Ela não possui todo dinheiro 

para pagar à vista e muitas coisas que compra são parceladas, pois são projetos 

de longo prazo, como construir uma ponte ou, para uma pessoa, uma casa”.

Laurinha diz: ”Ah, entendi, e no que isso afeta a economia?”. Carlinhos 

responde: “Isso acaba definindo os juros da economia, como quando 

meu pai foi comprar seu carro, e nos investimentos que as empresas e 

nós vamos fazer no Tesouro Direto! Um site do Governo em que se pode 

comprar títulos da dívida do Governo e ganhar dinheiro, como a poupança!”.

Laurinha diz: ”Que legal!!! Mas eu quero viver bem também... Muitas 

festas para ir! Não posso investir tudo”. Carlinhos afirma: ”Isso é um dilema 

que o Governo e nós passamos: se o Governo gasta muito e precisa de 

muitos empréstimos, nós achamos que eles vão aumentar os impostos no 

futuro, e guardamos mais dinheiro, como foi o caso da criação da CPMF, 

um imposto muito sacana! Todos tiveram medo de que se gastasse mais 

e resolveram poupar dinheiro! Também, se o Governo gasta muito, falta 

dinheiro para emprestar, e os bancos começam a cobrar mais caro pelos 

empréstimos... Por isso os juros oscilam no site do Tesouro Direto...”. Ela 

completa: “E nas concessionárias... (dando risada)”. Carlinhos ri e diz que 

seu pai é o mais engraçado do mundo. Por fim completa: “Vamos fazer teu 

cadastro no site do Tesouro Direto???”. E o dia termina com uma grande festa.

Hoje vimos como os gastos e a dívida do Governo impactam a vida das 

pessoas e empresas. No próximo capítulo, vamos ver como as políticas do 

Governo determinam a quantidade de dinheiro no país em menos de um 

ano. Preparados para a aula do grande Macroeconomista Mateus? Até mais!



6. COMO AUMENTAR O DINHEIRO DAS PESSOAS

Mateus ensina Macroeconomia: nosso dia a dia

Após a faculdade, Mateus passou na prova do Mestrado e virou um grande 

especialista em Macroeconomia. Ele estudou dois anos no Rio de Janeiro 

e voltou para Porto Alegre para dar aulas. Sabia tudo de como fazer as 



CO M O A ECO N O M I A M U DA A SUA V I DA36

pessoas e as empresas procurarem comprar mais e bombar a economia. 

Um dia, na PUCRS, na aula de Introdução à Macroeconomia, Mateus 

começa a explicar: “Tudo se baseia em uma coisa só: dinheiro do país é 

quanto é gasto por pessoas, empresas e Governo! Você aí no fundo, como 

acha que poderíamos ser mais ricos?”. Ivan responde: “Gastando mais?”. 

Mateus diz: “Isso aí! Porém não tem como forçar as pessoas e empresas 

a gastarem. Entretanto há como o Governo gastar mais! Isso se chama 

Política Fiscal expansionista. Também, o Governo pode diminuir os juros 

na economia, aumentando a oferta de moeda, ou seja, aumentando a 

quantia de dinheiro em circulação, chamando-se Política Monetária ex-

pansionista. Isso aumenta a demanda por produtos, e a economia cresce!”.

Ivan responde: “Professor Mateus, como o Governo pode gastar mais 

ou aumentar a quantidade de dinheiro em circulação?”. Mateus responde: 

“Ele pode tomar emprestado pelo site do Tesouro Direto e gastar, pode 

cobrar impostos dos teus pais e gastar, ou pode criar moeda nova e gastar, 

dizendo que houve custos para produzir as notas e moedas na Casa da 

Moeda. Sobre moeda nova, ele pode também requisitar menos reservas 

que os bancos têm de ter nos caixas eletrônicos e cofres para não faltar 

dinheiro. É aquela historinha do Capítulo 2 do livro de um amigo meu, o 

Carlinhos. Ele foi meu colega na faculdade”. Ivan diz: “É mesmo, Professor? 

Que bacana! Vocês podem me dar um autógrafo?”. Todos caem na risada. 

Mateus termina: “Se você ler o livro e gabaritar a prova, com certeza!”. 

Hoje aprendemos como aumentar o dinheiro da economia no curto 

prazo, ou seja, em menos de um ano. No próximo capítulo, vamos ver 

uma aventura internacional, envolvendo dois países. Prontos?!



7. COMO O DINHEIRO CAMINHA PELOS PAÍSES

Carlinhos vai aos Estados Unidos

O sonho de Carlinhos, quando estava na faculdade, estava sendo realizado: 

morar nos EUA e estudar Macroeconomia. Chegando lá, na segunda semana 

de intercâmbio, ele conhece uma pessoa muito especial, a Misses Sauer, uma 

professora de Macroeconomia Internacional da Universidade de Albuquerque. 

Carlinhos se emociona e começa a ler o livro todo de Macroeconomia. Em 

um dia na aula, ele se pergunta: como será que o preço do dólar é medido? 

Fui comprar minha chuteira para jogar futebol e paguei mais caro do que 

pagaria ano passado, pois o dólar “aumentou”. Vou perguntar para a Ms. Sauer.



CO M O A ECO N O M I A M U DA A SUA V I DA38

No dia da aula, Carlinhos faz a pergunta no início das boas-vindas. Ms. 

Sauer responde: “O que determina o valor de algo é a procura e a oferta 

do bem em questão. Se houver muita procura pelo dólar, ele valerá mais, 

assim como valerá menos se existirem muitos dólares por aí”. Carlinhos 

diz: “Interessante. Se o Governo criar muitos dólares, o dólar perderá 

valor, assim como se os juros caírem muito aqui, pois ninguém gostaria 

de investir no Tesouro Direto dos Estados Unidos...”. 

Ms. Sauer diz: “Exatamente, Carlinhos. Porém esse é o preço nominal 

do dólar, tem de vê-lo em relação às coisas também. Por exemplo, se au-

menta a quantidade de bens no Brasil, e existe a mesma quantia de reais, 

o real valerá mais, pois poderá comprar mais coisas... Isso enfraquecerá o 

dólar. Esse fenômeno determina a Taxa Real de Câmbio, conhecida como 

Poder de Paridade de Compra por nós, macroeconomistas”. 

Pepe, um amigo de Carlinhos, balança a cabeça e diz para Ms. Sauer: 

“Isso tudo é mentira. Eu calculei o preço do Play 4 em reais comprando 
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aqui em Albuquerque e saiu bem mais barato. Isso não existe”. Ms. Sauer 

completa: “Na verdade, pode haver certas diferenças por diversos motivos, 

como impostos e distância entre os lugares (serviços de frete). Porém, no 

geral, aproxima-se bastante a estimativa!”. Pepe completa: “Vou comprar 

meu Play 4 aqui! Então...”. E todos dão risada.

Neste capítulo, vimos como o relacionamento de diversos países 

muda a nossa vida: preços de produtos (iPhone e Play 4) e nível de renda 

na economia. O próximo capítulo juntará tudo sobre procura e oferta. 

Estamos quase formados em Macroeconomia, falta pouco! E um grande 

Thank You para a Ms. Sauer!





COISAS QUE ACONTECEM

EM POUCO MAIS 
DE UM ANO





8. A QUANTIDADE DE DINHEIRO DA 
ECONOMIA E O PREÇO DAS COISAS

Juntando tudo

Se, no curto prazo, o Governo pode determinar quanto dinheiro existe 

na economia, por que ele não faz de tudo para aumentar esta quantidade 

de dinheiro na economia? 
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Carlinhos acorda de um sonho com isso na cabeça e liga para seu amigo 

André, muito antes de ter comprado o Playstation 4, e diz: “André, tive um 

sonho muito estranho. Estou estudando Macroeconomia há dois anos e não 

entendo por que o Governo não gasta um monte para sermos todos ricos”. 

André responde: “Pois é, estranho mesmo. Vai ver, deve ser aquela 

história que o Darlan me contou. Ele disse que o Sílvio tinha conseguido 

uma Impressora, Mágica... Que loucura, hein Cacá”.

Carlinhos responde: “E o que acontecia com a impressora depois de 

ela imprimir mais notas? O que o Darlan disse?”.

André diz: “Ele disse que os preços aumentam com o passar de um 

tempo. Depois de um ano é certo que tudo aumentou”.

Carlinhos completa: “Eu li, em um livro de Macroeconomia, que a 

oferta de bens, serviços e produtos é fixa depois de um tempo, pois 

tudo se ajusta, e os empresários perdem a vontade de produzir mais por 

acreditar que existe mais dinheiro circulando. Poxa vida... Tu, o Darlan e 

o Sílvio são muito inteligentes. Valeu pela ajuda!”.

E após muitos anos, Carlinhos se forma em Economia na Universidade, 

se tornando Macroeconomista.

Neste capítulo, vimos que a demanda por produtos não determina 

tudo. A oferta de bens e serviços são importantes também com o passar 

de um tempo. Isso Adam Smith e os Clássicos já diziam há décadas.

Você pode estar-se perguntando se este capítulo é repetido e como o 

Carlinhos respondeu algo no terceiro capítulo e agora não sabia. Tempo! 

Voltamos no tempo, antes de o Carlinhos comprar o Playstation 4 e estar 

formado. O tempo muda o que acontece na Macroeconomia. O tempo 

é muito importante. Ele faz tudo se ajustar, e as coisas mudam! E o que 

acontece para a oferta ser assim no médio prazo, após um pouco mais 

de um ano? Veremos no próximo capítulo. Até amanhã!



9. POR QUE O SALÁRIO MÍNIMO É O QUE É

Por que o salário mínimo não é 10 vezes maior?

Num belo dia de verão, o Trabalhador José da Silva, Presidente do Sindicato 

do Brasil, se reúne com seus colegas para falar do salário mínimo. Um de 

seus colegas diz: “É muito baixo esse valor, olha quanto ganha um jogador 

de futebol!”. Outro diz: ”Olha quanto ganha o presidente do país... E os 

deputados!”. José concorda e toma uma atitude: uma greve geral no país 



CO M O A ECO N O M I A M U DA A SUA V I DA46

inteiro para o salário mínimo subir de 1000 reais em 2019 para 10 mil reais! 

Em um mês com greve geral, o Governo aceita, e o salário mínimo vai a 

um valor 10x maior. No início mesmo de ser determinado o novo salário, 

em um prazo muito curto, os preços dos bens e dos serviços começam a 

aumentar magicamente. Muitos contratos de trabalho são reajustados 

também para valor maior. Os trabalhadores tentaram usar seu salário 

10x maior, mas notaram que alguns produtos aumentaram mais de 10x! 

Parece que o salário mínimo perdeu poder de compra (capacidade de 

comprar bens, produtos e serviços).

O economista do Sindicato do Brasil, da Universidade Carioca (UC), 

está cabisbaixo e não consegue explicar por que o plano deu errado. É aí 

que um colega de José diz para chamar um economista da Universidade 

do Real (URV), com uma visão diferente, para explicar o fracasso do plano. 

Ele explica: “As empresas e os empresários repassaram seu custo 

maior com salário para os preços dos bens e produtos. Com isso, a inflação 

acelerou, e, mais que isso, o que as pessoas esperam da taxa de inflação 

também aumentou! Por isso algumas coisas aumentaram mais que o 

aumento do salário mínimo. Na verdade, o que importa não é o salário 

mínimo nominal, o qual não importa o preço das coisas, e, sim, o salário 

mínimo real, o qual desconta a inflação (preço das coisas).

José da Silva cai duro para trás. Seus colegas o levantam e ele diz: 

“Que azar... Deu tudo errado... Como fazemos para aumentar o salário 

dos mais pobres? O economista da UC disse que a culpa era dos grandes 

empresários...”. O economista da URV afirma: “Precisamos qualificar os 

trabalhadores! Pesquisas, ensino fundamental, médio e superior, pós-gra-

duações, cursos técnicos! Precisamos investir na capacidade de as pessoas 

produzirem mais para ganharem mais, pois todos na economia recebem 

o que produzem. No limite, se você produz mil reais, ganhará mil reais...”.

José da Silva agradece o conselho do amigo e faz uma carta ao Ministro 

do Ministério do Trabalho, uma parte do Governo que cuida da criação 

de vagas de trabalho na economia. E diz: “Querido Ministro, vamos fazer 
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planos para aumentar a produtividade dos trabalhadores!”. O Ministro 

concorda e bola um plano de Pesquisa e Desenvolvimento para a nação.

Neste capítulo, vimos que o que importa para o nível do salário é seu 

valor real, ou seja, em relação a outros preços. Do que adianta ganharmos 

10x mais se o preço do churrasco aumentar 11x? Também aprendemos 

que ganhamos o que produzimos. Se um trabalhador produz 10 latas de 

refrigerante por 10 reais, como ganharia mil reais?

No próximo capítulo veremos sobre Crescimento Econômico: como 

os países se desenvolvem? Como aumentar o dinheiro das pessoas?





COISAS QUE ACONTECEM

COM O PASSAR 
DE MUITOS ANOS





10. COMO TODAS AS PESSOAS DO 
MUNDO PODEM ENRIQUECER

Por que o Brasil não tem tanto dinheiro 
como gostaríamos?

Em uma aula de ensino médio, um estudante de Economia chamado Ivan é 

convidado a dar uma aula de Crescimento Econômico. No início da aula, ele 

pergunta a grande dúvida: por que o Brasil não tem tanto dinheiro como 

queremos que ele tenha? Um estudante levanta a mão e diz: “Corrupção!”. 

Todos concordam e dizem: “É!”. Outro diz: “Custo Brasil!”. Todos afirmam 

que sim também. Outro diz: “Impostos e inflação!”. Ivan começa a ex-

plicação e inicia dizendo que esses fatores determinam a renda no curto 

prazo, em menos de um ano ou pouco mais, que o que realmente importa 

é o longo prazo: o que acontece ao passar de muitos anos.
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Ivan explica: “O Brasil precisa de investimentos em infraestrutura: rodovias, 

ferrovias, hidroelétricas, usinas e fábricas, para produzir mais e melhor, por um 

preço mais baixo! Também, o Governo e as pessoas têm de buscar qualificação 

pessoal: estudar da creche ao pós-doutorado, estudar em cursos técnicos e 

profissionalizantes, pesquisas e desenvolvimento. Tem de haver planos de 

carreira do estágio ao momento em que a pessoa vira Presidente da empresa! 

Para produzir mais e melhor, com eficiência! Isso se chama produtividade!”.

Uma aluna diz então: “Eu já ouvi isso sobre os EUA, um americano leva 

uma hora para produzir o que um brasileiro leva muitas horas!”. “Exato”, 

diz Ivan. Ivan completa dizendo que o que importa não é somente o 

dinheiro total, e sim o dinheiro divido entre todos, conhecido como PIB 

per capita! Todos têm de ter mais dinheiro. A aluna diz então: “Vamos 

estudar e ajudar o Brasil!”. E todos aplaudem a palestra de Ivan.

Hoje aprendemos sobre Crescimento de um país: é preciso capital 

físico, como empresas e fábricas, e humano, as pessoas, para produzir 

mais, melhor e mais barato os bens e os serviços da economia. No fim 

das contas, cada pessoa recebe o que produz: se eu produzo 10 latas de 

refrigerante, ganharei isso... Assim como ensinado no capítulo 9.



11. PREVENDO O FUTURO DA VIDA DE TODOS NÓS

EXTRA! Macroeconometria... Indo além 

Um dia, no curso de Verão da Universidade de Barcelona, Professor Luca 

chega à aula e diz: “Hoje teremos aula sobre Macroeconometria!”. Tan! 

Um aluno cai duro para trás. 

Chamam uma ambulância, sem necessidade, pois o aluno já havia 

levantado. O tumulto passa, e alguém pergunta: “Mas Professor Luca, 

que loucura é essa?”. Luca diz: “Macroeconometria é a Econometria da 
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Macroeconomia! Macroeconomia nós sabemos o que é. Agora vou ex-

plicar Econometria. Econometria é a Matemática da Economia, ou seja, 

a medição da Economia em números. Quando é dito no Jornal, Governo 

prevê aumento de receitas... É usando a Macroeconometria!”. 

O aluno diz: “Meus Deus, nunca pensei nisso antes. Como eles fa-

zem os cálculos?”. Luca responde: “Eles utilizam aquelas estatísticas da 

Contabilidade da Macroeconomia e calculam as medidas. Por exemplo, se 

aumenta 1 bilhão de Reais os gastos do Governo, chamada Política Fiscal, 

a economia tenderá a ter mais inflação. Ou se houver uma política do 

Governo de dar dinheiro aos pobres, há tendência de se consumir 90 % 

do dinheiro, e o resto ir para a poupança”. 

Juarez pergunta, após isso: “E Professor, o que é aquilo que falam: 

PIB irá diminuir no ano que vem?”. Luca diz: “Isso é a Macroeconometria 

ao longo do tempo, com o passar de meses e anos, ou dias e semanas... 

Ao longo do tempo. Os Macroeconomistas fazem previsões baseados no 

que é esperado da economia, as famosas expectativas. O Diretor do Star 

Wars, Robert Lucas, que inventou!”. E todos caem na risada. 

Mais um dia de muito aprendizado na Escola de Macroeconometria de 

Barcelona. Neste capítulo demos o passo final da Macroeconomia: a me-

dição e previsão da Macroeconomia. Vamos parar por aqui. Bons estudos!

As próximas páginas serão de histórias de Economia e se encerra nosso livro 

(os 11 jogadores – capítulos – estão em campo... Time completo!). Uma aventura 

econômica encerrada. Um grande abraço a todos e viva a Macroeconomia!
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FOTOS BACANAS

Nesta seção, serão apresentadas algumas fotos de momentos que fizeram surgir 

muitas histórias sobre este livro! Muitos personagens estão apelidados para 

não haver constrangimento; porém, graças a eles, surgiram as histórias! (risos)

Fotografia 1. Com os Professores Celso, especialista em Política Monetária, 
Gustavo, grande Macroeconomista, e Adelar, outro grande Professor da PUCRS. 
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Fotografia 2. Nos Estados Unidos (EUA), onde Carlinhos conheceu a famosa 
Misses Sauer e o grande amigo Pepe, economista do banco Santader. Uma 
aventura internacional!

Fotografia 3. Na defesa do Mestrado, com o grande Macroeconomista do 
Instituto de Pesquisa de Economia (IPEA) do Governo do Brasil, Marco, e, 
novamente, o Professor Gustavo da PUCRS.
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Fotografia 4. Com um dos grandes Macroeconomistas práticos do Brasil, Vitor, 
que veio palestrar sobre Macroeconomia na PUCRS. Valeu, Vitor!

Fotografia 5. Na Espanha, em Barcelona, durante um Curso de Verão de 
Macroeconometria, com o amigo PhD em Economia Sri, da Índia, e a Professora 
Bárbara, de Macroeconometria.





HISTÓRIAS DIVERSAS

Primeira história

Esta história ajuda a entender o capítulo 5, sobre como os juros são 

determinados na economia. Também tem a ver com o capítulo 4 de Seu 

Cini e o 6 do Mateus. Boa diversão! 

O cliente gastador

Um cliente, dono de uma empresa pequena, vai ao banco regularmente 

contratar empréstimos. Sempre paga um bom juro, pois seu negócio 

apresenta um risco mais elevado em relação aos outros negócios mais 

solidificados do ramo e de menor propensão a dar errado, e, portanto, 

poderá ter dificuldade para pagar o empréstimo (leia-se dívida). Ao lon-

go dos anos, percebe-se que os gastos do dono da empresa “BR” estão 

crescendo muito acima da sua receita e da sua previsão de expansão do 

negócio, que levaria ao aumento de sua receita. Em outras palavras, seus 

empréstimos para administrar o seu negócio estão ficando muito grandes 

em relação à sua riqueza, ou capacidade de gerar dinheiro. Desconfiado, 

o gerente do banco Mundo chama o dono da empresa, Gabriel, que re-

centemente comprou o empreendimento da senhora Silvana. Gabriel é 

avisado que está muito perigoso emprestar dinheiro para ele, pois há risco 

de ele não conseguir pagar suas contas, e, por isso, os juros aumentarão 

para compensar o risco mais elevado de seu empreendimento. Porém há 

outro problema: os juros mais altos aumentarão ainda mais seus gastos 

com os empréstimos, e, se algo não for feito pelo seu gerente financeiro, 
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ficará sem os empréstimos e não terá dinheiro para dar continuidade à 

empresa. Então, em uma reunião, o gerente financeiro Henrique avisa 

Gabriel de que há um gasto em especial que está sem freio e precisa ser 

reformulado, causador desse desequilíbrio entre gastos e receita, que, 

por fim, aumenta a necessidade de empréstimos, aumentando a dívida... 

E, então, bola-se um plano...

Esse é o caso do Brasil, que está aumentando os gastos em relação 

à sua receita desproporcionalmente. O gasto “especial” da questão é a 

nossa querida Previdência, que paga nossas suadas aposentadorias, dos 

políticos nem tão suadas, e por aí vai. É por isso que precisamos bolar um 

plano e tirar o Brasil desse caminho, se não a SELIC será maior, haverá 

mais inflação, menos confiança no Brasil, menos investimentos, menos 

emprego e renda, e menos receita para pagar a dívida... O Brasil precisa 

de uma solução. Nós, brasileiros, temos de apoiar.

Segunda história

Essa história tem a ver sobre o capítulo 7, juntando dois países, e o capítulo 

8, sobre a economia como um todo. Boa diversão!

Por que os preços dos serviços e das mensalidades das 
faculdades sobem mais do que a inflação?

Daniel chega em casa furioso: ”Meu estágio não está dando conta! 

A universidade aumenta a mensalidade a cada semestre muito acima da 

inflação! Vou ter de ir ao grêmio estudantil falar com o presidente para 

pressionar o Reitor da Universidade!”.

Ele liga para sua amiga Rafaela, e eles conversam sobre o que fazer. Um 

estudante de economia, do prédio 50 da Universidade, ao ser consultado 

por eles, diz que isso é ganância, que eles não se importam com os alunos, 

apenas com o lucro! É aí que os três vão ao Reitor e dizem o que pensam. 

O Reitor diz: ”Caraca, não entendo de economia, preciso de ajuda de al-
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gum estudante das Ciências Econômicas”. Carlinhos é requisitado e, com 

ajuda de seus amigos Fabrízio e Fernandinho, bola uma apresentação de 

PowerPoint para explicar o motivo da diferença de aumento dos preços.

Nos slides, está um pouco de teoria sobre a economia do Brasil e de 

outros países. É explicado ali como as nações do mundo transacionam 

bens e serviços. Os produtos, geladeiras, televisões e Playstation 4 são 

facilmente transportados dos EUA para o Brasil. Entretanto é difícil ir 

até a Argentina ou o próprio Estados Unidos para ter uma massagem ou 

corte de cabelo. Do mesmo modo, é mais difícil estudar fora, e, com isso, 

a oferta (quantia) de universidades reduz para proporcionar os serviços 

de aulas e graduações. Fabrízio conclui: “Se o preço do Playstation 4 for 

a 5 mil reais, vamos comprar pela Amazon por 300 dólares e será muito 

mais barato! Sem a procura por Plays 4, os preços baixarão. Se o corte 

de cabelo for a 500 reais, pouco poderemos fazer... Pobres meninas e 

mulheres...” (Tadinha da minha namorada, pensa em voz baixa).

O Reitor afirma na palestra: ”Ah, é por isso que os preços das mensalidades 

aumentam um pouco mais que a inflação das capas dos jornais... A procura 

é alta e não há como estudar com facilidade fora do país, por isso os preços 

sobem! Parabéns a esses meninos economistas!”. Fernandinho recebe um 

troféu de revelação do ano de Economia mirim e comemora com seus amigos.

A história de hoje foi sobre inflação de diferentes tipos e por que a inflação 

de comidas, por exemplo, difere da inflação de serviços de lavagem de carro. 

Se o dólar ficar muito caro em relação ao real, ou seja, precisar muitos reais 

para ter um dólar, é possível a inflação aumentar ainda mais, pela ausência 

de quantidade de produtos e serviços da economia a preços acessíveis. Se o 

preço do iPhone está 4 mil reais lá fora, por que não cobrar no mínimo isso?

Até mais!
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Terceira História

Maior demanda nem sempre é por que seu produto é o melhor... Lembram-

se do capítulo 2, da Impressora Mágica, chamada de “Magic”? E do capítulo 

3, sobre o debate que nunca termina? Pois então, vamos falar um pouco 

sobre uma história paradisíaca e a economia dela... E como a desinforma-

ção entre as ilhas acaba aumentando a produção das coisas! Vamos lá!

O náufrago

Tom mora em uma ilha com seu melhor amigo, chamado Wilson, que é 

uma bola de vôlei (risos). Ele faz bolas de vôlei para vender para outras 

ilhas. A moeda que os náufragos usam para as compras e vendas é uma 

pedra rara, chamada Rinbon. Há aproximadamente 100 Rinbons nas di-

ferentes ilhas, e a produção total dos bens (bolas de vôlei, águas de coco 

e peixes) são em torno de 100 unidades também. Cada Rinbon compra 

uma unidade de cada produto, pois todos têm o mesmo preço, 1 Rinbon.

Um dia, o amigo de Tom, da ilha ao lado, descobre uma quantia de 

pedra capaz de fazer 100 Rinbons! Ele pensa: “Fiquei rico!”. Com isso, ele 

passa a ir às ilhas comprar mais águas de coco, bolas de vôlei e peixes. Um 

dia, na ilha de Tom, o amigo da ilha ao lado chega com uma mão cheia de 

Rinbons. Tom comemora: “Minhas bolas de vôlei são muito boas! Vou pro-

duzir mais, pois elas estão dando muito dinheiro!!!”. E, em vez de 30 bolas 

de vôlei, passa a fabricar 60 durante o ano, e, claro, aumentar um pouco o 

preço delas. No início, o PIB das ilhas aumentou de aproximadamente 100 

para 200 Rinbons. Uma maravilha! Todos produziam mais coisas. Porém, 

um dia, Tom, com sua jangada, vai a uma ilha comprar peixes e nota que 

os peixes também estão um pouco mais caros. Ele pensa: “Puxa vida, o 

aumento da procura pelos produtos não foi só das bolas de vôlei, acho que 

foi nas ilhas todas... Minhas bolas de vôlei não estão com maior demanda 

individual... Vou aumentar os preços delas e continuar produzindo o que 

produzia antes, já que vai me dar a mesma quantia de Rinbons que pre-
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ciso para sobreviver”. E Tom, em vez de produzir 60 bolas de vôlei, volta 

a fazer 30, e, em vez de cobrar pouco mais de 30 Rinbons, passa a cobrar 

60, assim como todas as ilhas fizeram: praticamente dobraram os preços.

Um dia, o amigo de Tom, que achou a jazida de Rinbons, vai até a 

ilha de Tom comprar as bolas de vôlei e nota que não consegue comprar 

nenhuma a mais com seu dinheiro... E pensa: “Ba, com o passar do tempo, 

esse aumento na quantia de dinheiro das ilhas só aumentou os preços, 

nada mudou de verdade. A quantia de dinheiro em dobro dobrou os pre-

ços praticamente”. Tom o consola: “Pelo menos somos amigos e vivemos 

num lugar superlindo, não é mesmo? E não podia deixar de comentar... 

Você foi muito malandro!”. E todos dão risadas.

Neste último capítulo vimos como funciona a diferença entre preços 

relativos (entre diferentes ilhas) e preço geral (todas ilhas juntas). Isso 

mostra como no curto prazo há aumento da produção (a desinforma-

ção sobre o real motivo do aumento da demanda, que é o aumento da 

quantidade de dinheiro, enganou o náufrago!), porém no longo há apenas 

aumento de preços. Um grande abraço e viva a Macroeconomia!
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Contas Nacionais e Balanço de Pagamentos, a chamada Contabilidade Nacional, 
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Monetária, como depósitos à vista se multiplicam por meio do multiplicador 
monetário. Também, há a chamada senhoriagem, capacidade do Governo de criar 
dinheiro novo. Para mais detalhes, veja o capítulo 2 do “Manual de Macroeconomia”, 
dos autores Luiz Martins Lopes e Marco Antônio Sandoval de Vasconcellos.

LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Manual 
de macroeconomia. Atlas, 1997.
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direita e Heterodoxos de esquerda, leia os capítulos 3 e 4 do mesmo livro 

“Manual de Macroeconomia”. O Debate é entre rigidez e flexibilidade de pre-
ços e salários, determinando a inclinação da curva de oferta, ou elasticidade 
(sensibilidade) da mesma ao nível de preços. Bons estudos!

Sobre o capítulo 4, Seu Cini vai às Compras, leia a seção 7.5, do capítulo 7 
do livro “Teoria da Política Monetária”, do autor Antônio Luis Licha. É sobre 
como o Banco Central opera no mercado para aumentar ou reduzir os juros 
da Macroeconomia. Muito interessante!

LICHA, Antônio Luis. Teoria da Política Monetária. Alta Books Editora, 2015.

Para o capítulo 5 sobre Política Fiscal e Gastos e Dívida do Governo, leia o 
capítulo 15 do livro “Macroeconomia” do grande Macroeconomista Mankiw! 
Ele tem doutorado pela Harvard University, o homem é o bicho!

MANKIW, N. GREGORY. Macroeconomia. 5. ed.

Para o capítulo 6 sobre a famosa IS-LM, determinação da renda da Macroeconomia 
no curto prazo, desenvolvida pelo famoso Macroeconomista Hicks, leia o capítulo 
5 do livro “Manual de Macroeconomia” também. Esse livro é bom mesmo, hein!
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Para o capítulo 7, sobre a viagem de Carlinhos para os EUA, leia o capítulo 12 
do livro do Licha, “Teoria da Política Monetária”. Lá é bem explicado como a 
interação entre diferentes economias determinam a taxa de câmbio, o valor 
do dólar e do real nos países. Bons estudos!

Para o capítulo 8, leia o capítulo 7 do “Manual de Macroeconomia” sobre 
Oferta Agregada. Lá tudo estará explicado para os futuros Macroeconomistas. 
Quem será que está certo, Direita ou Esquerda?

Para o capítulo 9, sobre Mercado de Trabalho e criação de empregos, e como 
funciona o nível de preços da Macroeconomia, leia o capítulo 6 do Mankiw, 

“Macroeconomia”. Ele é realmente muito bom!

Sobre Crescimento da Economia, chamado Modelo de Solow e Crescimento 
Endógeno, leia o Livro “Introdução à Teoria do Crescimento Econômico”, de 
Charles Jones e Dietrich Vollrath. Boa jornada sobre como ficar rico!

JONES, Charles VOLLRATH, Dietrich. Introdução à teoria do crescimento 
econômico. 2. vol. Elsevier Brasil, 2016. 

Sobre Macroeconometria, o ideal é ler apenas sobre Expectativas Racionais, 
do Macroeconomista Robert Lucas (mesmo nome do Diretor de Star Wars), 
levemente (pode ser Wikipedia.com), e Regressão Simples, do livro do 
Gujarati. Isso indo superalém!

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. Econometria Básica-5. Amgh 
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