
Prefácio à Segunda Edição 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Complementando a primeira edição deste livro, publicada em 1989, várias 
importantes modificações foram realizadas tendo-se em vista esta segunda 
edição. 
Em primeiro lugar, foram atualizados todos os gráficos, tabelas e dados 
pertinentes à economia brasileira, mormente no que diz respeito aos Capítulos 
1 e 3. 

No Capítulo 1, modificou-se a sistemática anteriormente adotada, que utiIizava 
o conceito de "autoridades monetárias" na elaboração dos balancetes do 
sistema emissor de base monetária, passando-se à abordagem mais clássica, 
que representa o caso brasileiro a partir do primeiro trimestre de 1986. Como 
se sabe, a partir desta data o Banco do Brasil passou a ser oficialmente tratado 
como um simples banco comercial, os depósitos à vista do público nele 
depositados não mais fazendo parte da base monetária. Tendo em vista, 
entretanto, que o leitor poderá ser confrontado com o conceito de "autoridades 
monetárias", que consolida o Banco Central ao Banco do Brasil, em qualquer 
estudo que exija a utilização de dados monetários brasileiros no período 
anterior a 1986, essa visão alternativa foi passada para as seções de 
exercícios resolvidos e propostos. 

No Capítulo 3, a atualização das séries de imposto inflacionário, transferências 
inflacionárias e transferências inflacionárias totais (igual a soma das duas 
primeiras séries) revela alguns fatos adicionais interessantes sobre a economia 
brasileira. 
Em particular, mostra-se que entre 1947 e 7993 o setor não bancário da 
economia transferiu em média ao setor bancário, sob a forma de pagamento de 
juros reais sobre o estoque de meios de pagamento, algo em torno de 4,78o/o 
do PIB. Outras conclusões interessantes se obtêm com a atualização destes 
dados. 

Ao Capítulo 4 acrescentou-se o apêndice, "de Walras a Keymes", que se inicia 
descrevendo os pormenores da revolução marginalista, introduzida por Stanley 
Jevons e seguida por Walras, Marshall e pelos economistas da escola 
austríaca, para depois descrever o leilão walrasiano e a teoria dos mercados 
não walrasianos. Num passo seguinte, estuda-se a economia com transações 
a preços fixos fora do equilíbrio. Por último, descreve-se o modelo pré-
keynesiano, o ajuste via preços e a incorporação parcial destes conceitos pela 
análise IS-LM introduzida por J. R. Hicks em 7937. 

No Capítulo 9, modificaram-se apenas as últimas seções, que abordam, 
respectivamente, 
modelos com progresso técnico endógeno, taxa ótima de crescimento e a 
importância do capital humano sobre o desenvolvimento econômico. 



No Capítulo 10, as novidades ficam por conta da seção final sobre custos de 
bem-estar da inflação, do modelo de Cagan com curva de Phillips, da 
atualização da seção relativa a déficit, dívida e inflação e da inclusão de um 
modelo de estabilização cambial que formaliza uma idéia, bastante conhecida, 
de se tentar combater um processo inflacionário a partir da fixação da taxa 
nominal de câmbio. Esse modelo destaca, entre outros aspectos, a 
necessidade prévia de um ajuste fiscal, quando se considera qualquer 
alternativa de ancoragem cambial. 

Além das inclusões e modificações aqui assinaladas, várias outras alterações 
foram também introduzidas com o objetivo de atualizar a primeira edição de 
Macroeconomia,tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista de 
conteúdo. Os autores esperam, com estas modificações, satisfazer às 
demandas de mercado por um livro-texto de macroeconomia em língua 
portuguesa não apenas atualizado e acessível, mas também atento aos vários 
pormenores da economia brasileira, questão fundamental que não é ratada 
pelos livros estrangeiros. 

Por último, os autores gostariam de agradecer ao apoio do DEPEC/BACEN 
pelo fornecimento de dados relativos aos agregados monetários brasileiros, 
bem como aos estagiários Cesar Kayat Bedran, Silvério Zebral Filho e ao ex-
mestrando da EPGE Paulo César Coimbra Lisboa pela compilação destes e de 
outros dados. Cabe também mencionar o apoio de digitação de Ana Paula 
Moraes de Souza, Mirian Corrêa Ramos, Soraya A. Rédua e Anaja Cysne 
Moura Neves no paciente trabalho de elaboração final deste texto. Geraldo 
Sandoval Goes, Pedro Duarte Guimarães e Eurilton Alves Araujo Jr. ajudaram na 

revisão das provas finais desta edição. 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1995. 
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