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Plano de aula

Plano de aula: O valor do dinheiro pelo mundo

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Sherol dos Santos.

Habilidades BNCC

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana

quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias

(como automação e informatização).

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,

produtos e culturas.

Objetos de conhecimento

 Sistema monetário.

 Sistema cambial.

Objetivos de aprendizado

Discutir e avaliar as mudanças no valor do dinheiro após a Revolução Industrial.

Conhecer alguns índices de valorização e conversão de moedas.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes
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curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru de

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm o objetivo de promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Sugere-se que antes desta aula a turma já tenha trabalhado com habilidades da BNCC relacionadas à

unidade temática “Lógicas comerciais e mercantis na Modernidade”, de História, e “Matéria e energia”,

de Ciências da Natureza. Caso essas unidades ainda não tenham sido contempladas em seu

planejamento, faça uma breve introdução. Você pode utilizar alguns dos materiais sugeridos no item

Para se aprofundar e embasar seu trabalho.

Para se aprofundar

Origem do sistema capitalista: https://www.politize.com.br/sistema-capitalista-origem/

Como surgiu a moeda no sistema sapitalista: https://www.papointernacional.com/single-post/moeda-

no-sistema-capitalista

Sobre a criação do dólar e sua importância mundial: https://investidorsardinha.r7.com/aprender/dolar-

americano-historia-moeda/

Sobre o índice Big Mac: https://youtu.be/3TUTTbUE66s

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido: 50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Cópias impressas do esquema para o contexto: mercantilismo e capitalismo.

Cópias impressas do texto 1 Qual o valor do dinheiro?

Cópias impressas do texto 2 Por que o dólar se tornou a principal moeda no mercado internacional?

Equipamento para reproduzir vídeos.

Leitura prévia do esquema: mercantilismo e capitalismo.
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Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Contexto

Tempo sugerido: 10 minutos.

Orientações

Inicie essa aula retomando alguns conhecimentos da turma sobre os sistemas econômicos. Organize a

turma em grupos (de preferência em número par para serem mantidos na próxima etapa) e retome o

esquema com os conceitos de mercantilismo e capitalismo.

O que propor?

Retome com os estudantes a leitura do esquema e busque as informações mais relevantes expostas

pelo grupo. A partir da retomada da leitura do esquema, faça a seguinte pergunta e peça aos

estudantes para registrar suas considerações:

Como a riqueza é medida em cada um desses momentos?

Estimule para que a turma registre todas as possíveis respostas. O mais importante nessa etapa é

acionar os conhecimentos prévios sobre o mercantilismo e a Revolução Industrial. Circule pela sala e

auxilie-os.

Alguns pontos a destacar:

O renascimento comercial europeu reativa a circulação de moedas no continente, nesse

momento o dinheiro tem um valor de troca.

Com a industrialização o valor da moeda inclui o custo de produção dos bens manufaturados.

A moeda ressurge por seu valor de troca e passa a ter um valor simbólico com a

industrialização.

Sugestões de adequação

Você pode fazer esse esquema em um grande grupo, retomando os conceitos oralmente e usando o

quadro para registrar as respostas da turma. Nesse caso, �que atento para que todos tenham

oportunidade de se manifestar e respeitem o turno de fala.

Problematização

Tempo sugerido: 25 minutos.

Orientações

Nessa etapa os estudantes farão duas leituras sobre o valor do dinheiro e a importância do dólar no

mercado internacional.

Mantenha a turma organizada em grupos, distribua os textos de modo intercalado: os grupos 1 e 3

recebem o texto 1, os grupos 2 e 4 recebem o texto 2. Explique-lhes que ao �nal de 7 minutos os

textos serão trocados, de modo que todos os grupos leiam os dois textos para realizar a tarefa.
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O que propor?

Apresente ao grupo as seguintes questões:

Qual o valor do dinheiro?

Por que o dólar se tornou a principal moeda no mercado internacional?

Explique que cada grupo receberá textos para apoiá-los nas respostas e que deverão discuti-los e

elaborar um mapa mental que também responda à seguinte questão:

É correto a�rmar que o fortalecimento da indústria e do comércio internacional é uma das principais

razões para a valorização do dólar frente às outras moedas no mundo? Justi�que.

Espera-se que os grupos identi�quem que a a�rmação está correta, indicando que o fato dos EUA

terem tido condições de recuperar sua produção industrial mais rapidamente do que as principais

potências industriais no pós-guerra fez com que as principais negociações comerciais tivessem o dólar

como moeda principal.

É importante que os estudantes relacionem a industrialização e o comércio internacional pós-guerra

ao fortalecimento da moeda estadunidense.

Após as rodas de leitura, organize para que os grupos compartilhem com os demais colegas seus

mapas mentais e as respostas ao desa�o.

Sugestões de adequação

Você pode dividir os textos para cada dupla ler apenas um texto e compartilhar suas análises com os

demais orientando que todos façam registros das informações.

Sistematização

Tempo sugerido: 10 minutos.

Orientações

Para �nalizar, nesta etapa a turma deve relacionar a discussão da Problematização às análises do

índice Big Mac (índice Big Mac Real, Euro, Iene, Peso)  a ser feita aqui. Você deverá conduzir alguns

questionamentos para que os estudantes compreendam como o dólar hoje é considerado uma moeda

de referência mundial.

O que propor?

Para �nalizar essa aula, questione a turma:

Como podemos saber qual o valor do nosso dinheiro no mercado internacional?

Ouça as hipóteses da turma e registre no quadro. Espera-se que os estudantes mencionem a compra

de diferentes produtos, principalmente eletrônicos (videogame, telefone etc.), caso não cheguem a

essas conclusões, use esses produtos como exemplos.
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Explique-lhes que o poder de compra é o que indica a capacidade das pessoas de uma região ou país

adquirir um conjunto de produtos e serviços, e esse cálculo determina o valor do dinheiro que

utilizamos. Pergunte à turma:

Existe algum produto que poderia ser utilizado para medir esse poder de compra? Algo que possa

ser encontrado no mundo todo?

Acolha as diferentes hipóteses da turma e discuta sobre elas. Diga-lhes que, entre as maneiras de

medir esse poder de compra, usaremos o índice Big Mac. É importante que, mesmo sendo uma

proposta do professor, os estudantes devem sentir que suas hipóteses foram acolhidas.

Informe-lhes de que uma revista inglesa especializada em economia utiliza o Big Mac, sanduíche da

rede de fast-food McDonalds, para calcular o poder de compra do dólar no mundo todo.

O chamado índice Big Mac (Big Mac Index) foi criado em 1986 pela revista The Economist para explicar

um conceito econômico chamado “paridade de poder de compra”, e é calculado sobre o preço do Big

Mac em mais de cem países. Segundo a teoria da “paridade de poder de compra”, a longo prazo o

mercado de câmbio deveria se ajustar para que o valor de um dólar fosse equivalente em qualquer

país. O princípio da metodologia de cálculo desse índice é que o Big Mac é feito com os mesmos

ingredientes e quantidade de produtos em quase todos os lugares pesquisados, e, por isso, havendo

paridade, o preço de um Big Mac deveria ser o mesmo em todo o mundo em dólares. Por exemplo: se

um sanduíche em determinado país for mais barato do que nos Estados Unidos, a moeda está

desvalorizada em relação ao dólar. Caso contrário, se o sanduíche for mais caro que nos Estados

Unidos, a moeda está valorizada. O índice Big Mac é muito utilizado para fazer comparações

internacionais, porque relaciona o poder aquisitivo de um cidadão com o custo de vida local.

Você pode expor essas informações oralmente, utilizando o quadro ou projetando. Caso você tenha

disponível equipamento para reproduzir vídeo, pode usar o vídeo do Canal Meu Cascalho:

https://www.youtube.com/embed/3TUTTbUE66s

Após a conversa sobre o índice Big Mac, acesse o site de divulgação do índice e apresente à turma (ou

distribua as informações impressas). Neste momento, chame atenção para o grá�co da página e

trabalhe o signi�cado das cores nele presentes com as atividades a seguir. Você pode copiá-las no

quadro.

Para inserção em aula com inglês/interdisciplinar

1- As cores azul e vermelha são comumente utilizadas para designar situação �nanceira. Sabendo que

o grá�co apresenta informações sobre moedas ao redor do mundo, in�ra o signi�cado das seguintes

palavras em inglês:

Overvalued

Resposta: por estar escrita em azul, espera-se que os estudantes inferem que a palavra

overvalued se refere a uma moeda que é mais valorizada que outra.

Undervalued

Resposta: por estar escrita em vermelho, espera-se que os estudantes inferem que a palavra

undervalued se refere a uma moeda que é menos valorizada que outra.

https://www.youtube.com/embed/3TUTTbUE66s


2- Agora, relacione os pre�xos aos símbolos que melhor lhes representam. Há dois símbolos extras.

���Over-

���Under-

[ b ]. -

[    ]. =

[ a ]. +

[    ]. %

No site, é possível selecionar a moeda na coluna da esquerda e observar o grá�co do índice Big Mac à

direita. Selecione a moeda brasileira e analise os dados apresentados no site (ou impressos), peça-

lhes para indicar se a moeda está valorizada ou desvalorizada frente ao dólar.

Organize as participações de modo que todos tenham suas hipóteses respeitadas, e destaque que os

dados de 2021 indicam uma desvalorização de 22,8% do Real frente ao dólar.

Site do Índice (em inglês): https://www.economist.com/big-mac-index

Sugestões de adequação

Caso você não disponha de acesso à internet, disponibilize o grá�co da moeda impresso: Indice Big

Mac Real.

O que aprendemos?

Tempo sugerido: 5 minutos.

Orientações

Mantenha os grupos e organize-os para compartilhar suas análises sobre os dados utilizados nessa

aula.

O que propor?

Peça a cada grupo para retomar o mapa mental feito na Problematização e relacionar os dados do

índice Big Mac para responder a seguinte questão:

Qual o valor do Real frente ao dólar?

Espera-se que os estudantes indiquem que o índice Big Mac mostra o Real desvalorizado frente ao

dólar, demonstrando o baixo poder de compra de nossa moeda. Espera-se que os alunos percebam a

importância de compreender o valor do dinheiro dentro do seu contexto de uso, e que utilizem os

dados pesquisados para argumentar.

É importante destacar que na atualidade o real está muito desvalorizado frente ao dólar, mas em um

cenário econômico futuro isso pode mudar.

https://www.economist.com/big-mac-index
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Organize os grupos para compartilhar suas respostas e oriente-os a registrarem nos seus mapas

mentais as conclusões a que chegaram.

Sugestões de adequação:

Em contexto remoto, essa etapa pode ser substituída pela produção de um vídeo curto de cada

grupo expondo seus argumentos.

Ensino remoto

O esquema a ser produzido no Contexto pode ser realizado utilizando a ferramenta Jamboard. Crie

um frame com as informações e compartilhe com a turma de modo que eles possam incluir

informações.

Os textos a serem analisados na Problematização podem ser enviados por mensagem aos estudantes,

e as análises compartilhadas em momento síncrono, ou de modo assíncrono com um documento

compartilhado.

A análise de do índice Big Mac pode ser solicitada como pesquisa individual, e o compartilhamento

das análises feito a partir da produção de um vídeo curto de cada estudantes expondo seus

argumentos.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Sherol dos Santos

Coautor: Mariana Guedes Bartolo

Mentor: Aline Soares

Especialista da área: Fernando Barnabé
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MERCANTILISMO CAPITALISMO 

Conjunto de práticas e ideias econômicas 
que dominou a Europa na transição do 
feudalismo para o capitalismo. A riqueza 
das nações em formação estava no 
acúmulo de metais precisos, na 
intervenção do Estado na economia e no 
protecionismo (aumentando as 
exportações e minimizando as 
importações). Essa fase também é 
conhecida como capitalismo comercial. 

A passagem do mercantilismo para o 
capitalismo se deu em meio à revoluções 
tecnológicas e políticas. A Revolução 
Industrial se inicia na Inglaterra em 1760, tem 
como seu marco principal a introdução da 
máquina a vapor na produção, o que deu 
início à transição de uma produção 
manufatureira para uma produção industrial. A 
produção industrial tornava-se necessária, 
pois com o crescimento demográfico e 
expansão das cidades era necessário que os 
produtos fossem criados e distribuídos com 
mais eficiência e escala. 
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Por que o dólar se tornou a principal moeda no mercado internacional?

O dólar passou a ser referência em todo o mundo ainda na primeira metade do
século XX, quando o padrão-ouro, adotado até então, fracassou. Até o início da
Primeira Guerra Mundial, as instituições financeiras de cada país adotavam uma
taxa fixa para suas moedas em relação ao outro. As negociações comerciais eram
feitas respeitando esse preço fixo, impedindo que alguns países mexessem em sua
taxa de câmbio para aumentar suas exportações e reverter déficits comerciais, e,
assim, garantindo a estabilidade da economia.

Todos que entendem um pouco sobre o funcionamento da economia mundial
sabem que o dólar é a principal moeda no mercado internacional. Mas, por que o
dólar? Você imagina como e por qual razão isso aconteceu?

Em geral, as pessoas imaginam que isso ocorre em razão da economia
estadunidense ser a maior do mundo e pelo fato de os Estados Unidos se
consolidarem como a maior potência depois da Segunda Guerra Mundial. Mas será
que é assim tão simples?

Independente das opiniões, fato é que essa moeda se tornou a referência para a
economia mundial e, por isso, exerce muita influência no nosso dia a dia. Descubra
agora os motivos pelos quais o dólar se tornou a principal moeda no comércio
internacional!

Como era o cenário internacional antes do dólar ficar forte?

O dólar se tornou referência internacional há muitos anos, mas nem sempre foi
assim. Durante a segunda metade do século XIX, a moeda mais respeitada do
mundo era a libra esterlina, da Inglaterra. A Inglaterra nessa época era considerada
uma potencial mundial, principalmente porque foi lá que começou a Revolução
Industrial.

Nessa época, o dólar nem cogitava ser uma opção. Primeiro porque os Estados
Unidos não eram vistos como potência mundial, e segundo porque era considerado
um devedor pouco confiável. Ainda, o sistema monetário do país não era unificado.

Apesar de não ser mais a moeda de referência, a libra esterlina continua mais
valorizada que o dólar, sendo uma das moeda mais caras do mundo.

O dólar americano ganhou força logo após a Primeira Guerra Mundial, que
aconteceu entre 1914 e 1918. Nesses anos, a Inglaterra atingiu seu limite como país
líder financeiro global, sofrendo graves consequências da guerra no continente, o
que abalou sua economia.

Foi nesse momento em que os Estados Unidos também começaram a participar
de forma mais ativa no comércio internacional.

Por que o dólar se tornou a moeda mais forte do mundo?

A Primeira Guerra Mundial foi o marco para o dólar começar a ser visto como
uma moeda importante. Como mencionado, a moeda mais forte era a libra



esterlina e a Inglaterra era vista no cenário internacional como a grande potência
mundial e sua moeda equilibrava a balança do comércio entre as nações.

Nessa época, as economias utilizavam o padrão-ouro que, com a primeira
guerra, teve quedas bruscas, principalmente por ter a Libra Esterlina como
referência, visto que a Inglaterra era quem dispunha das maiores reservas desse
metal precioso.

Essa queda causou desequilíbrios nas economias de diversos países. O cenário
internacional então passou por um período de transição econômico difícil até a
Segunda Guerra Mundial.

Durante os acontecimentos da segunda grande guerra, diversas economias
começaram a discutir uma nova estratégia, que consistia em adotar, durante o
padrão-ouro, uma taxa de câmbio fixa que deveria ser baseada em uma moeda
forte.

Segunda Guerra

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram ao lado da
Tríplice Entente (que era formada por França, Inglaterra e Império Russo). Esse
período foi crucial e o país começou a se consolidar como a nova potência
mundial, vendendo material bélico e outros produtos que eram necessários para a
guerra e para atender às populações europeias, que sofriam desabastecimento e
viam suas indústrias desativadas.

Então, obviamente, a moeda utilizada seria do país que tivesse a capacidade de
ser o líder do grupo na época, que era os Estados Unidos. Inclusive, pelo fato
desse país investir pesado na reconstrução dos países europeus e suas economias,
que se viam cada vez mais dependentes para atingir os patamares de
desenvolvimento anterior a guerra.

Ou seja, podemos dizer que foi após a Segunda Guerra Mundial que a moeda
americana passou a ser a referência monetária. Isso porque, depois desse conflito,
os Estados Unidos já estavam consolidados como a principal potência econômica,
financiando até mesmo a reestruturação do Japão, por exemplo.

Conferência de Bretton Woods

Um marco na consolidação do dólar como a principal moeda da economia foi a
Conferência de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos. Citando-a
brevemente, foi realizada em 1944 com objetivo de definir uma nova ordem
econômica mundial, que serviria para reerguer o capitalismo nos continentes.

Dentre as propostas oferecidas, a norte-americana, criada por Harry White, foi a
mais aceita. A proposta de White visava manter o vínculo do câmbio do dólar com
o ouro, e defendia que essa moeda seria a única com valor diretamente fixado no
metal. A partir desse momento, todos os países passariam a ter um valor fixo de
sua moeda em relação ao dólar. Essa ideia foi aceita pela grande maioria, sendo
adotada dali em diante.



Também vale destacar que as ideias dos Estados Unidos prevaleceram pelo fato
de ter se tornado um país forte economicamente.

[...]

Fim do acordo Bretton Woods

O regime de câmbio fixo do ouro vinculado ao dólar durou até 1970, pois alguns
países já começaram a discordar dessa regra. O acordo de Bretton Woods tinha um
grande problema: dependia muito da situação econômica dos Estados Unidos.

[...]

O sistema Bretton Woods foi deixado de lado oficialmente em 1973, ano em que
foi adotado a política do câmbio flutuante, que existe até hoje.

Hoje em dia, são os países, levando em conta diversos fatores, que determinam
o valor de sua moeda frente ao dólar.

Por que dependemos muito do dólar?

A importância do dólar no mundo é imensa, pois a moeda é vista como
confiável perante outros países. O “padrão dólar” é utilizado no mundo inteiro para
fazer comércio entre os países.

A moeda é aceita porque oferece mais garantia e menos incertezas em
comparação com as demais, além de que o sistema vigora e é a alternativa viável
para o comércio entre as nações nesse momento da história. Outro fator que
demonstra a dependência da economia mundial referente ao dólar é que os países
possuem suas reservas monetárias nessa moeda.

Mas, por que não utilizar outras moedas, como o euro? Simplesmente porque,
apesar de ser outra moeda bem valorizada, não possui o mesmo grau de
segurança e certeza que o dólar.

Além de que seria bastante complicado fazer uma alteração no padrão adotado
tão repentinamente. Apesar de não ser a mais forte e cara do mundo, o dólar é a
moeda mais importante. Ou seja, dependemos muito do dólar para fazer comércio
com outros países e também negócios entre as corporações.
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GLOSSÁRIO:

Superavit: quando as exportações de um país foram em maior valor que as
importações. Ou seja, o país vendeu mais do que comprou, sendo assim, entrou
mais dinheiro no país se comparado a quantia que saiu por meio das importações.

Deficit: significa aquilo que está em falta para o preenchimento de uma quantia
numérica, correspondendo a diferença entre o valor previsto e o valor realmente
obtido.

Câmbio fixo: instrumento de política econômica que consiste na fixação da taxa
de câmbio, ou seja, o preço de uma dada moeda em termos de outra. Nesse caso,
o governo determina a cotação da moeda local em relação a uma moeda ou lastro
de referência. Essa política monetária pode ser feita diretamente pelo Banco
Central do país, ao determinar um lastro para a moeda nacional, ou ainda através
do estabelecimento de um Conselho Monetário.

Câmbio flutuante: sistema cambial em que as operações de compra e venda de
moedas funcionam sem controle sistemático do governo. O valor das moedas
estrangeiras flutua de acordo com a oferta e a demanda no mercado. Uma moeda
que usa uma taxa de câmbio flutuante é conhecida como moeda flutuante. Uma
moeda flutuante é contrastada com uma moeda fixa cujo valor é vinculado ao de
outra moeda, bens materiais ou a uma cesta de moedas.



Qual o valor do dinheiro?

[...] Já pensou que há menos de 10 anos pagar contas pelo celular era algo raro?
Transferir e fazer um pagamento usando um QR Code ou tomar empréstimos
diretamente por um aplicativo, sem precisar nem pisar em uma agência bancária.
Agora até ao comprar pela internet você pode usar um cartão virtual.

Inúmeras inovações que acabam proporcionando uma verdadeira revolução
financeira, mudando a forma como pagamos e transacionamos valor. Para
entendermos esse movimento, precisamos entender como foi a invenção do
dinheiro tal qual o conhecemos.

O dinheiro, por si só, não é nada. Pode ser um objeto de metal ou um pedaço de
papel impresso, mas seu valor físico não corresponde à sua representação
simbólica. Possui valor pelo consenso entre as sociedades de que será aceito
como meio de troca, ao permitir que as pessoas negociem bens e serviços
indiretamente.

Precisa ser também uma unidade de medida, para que todos entendam o preço
dos bens. E uma reserva de valor, quando se torna possível poupar no presente
visando compras maiores no futuro. Essa última característica acaba sendo a mais
importante, já que idealmente é a que promove a capacidade do poder de compra
no futuro. É a escassez que garante esse efeito.

No início, quando não havia moedas, praticava-se o escambo, ou seja, a simples
troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor. Na Grécia Antiga, o
boi, ou pekus, era utilizado como referência nas trocas comerciais. O sal foi outra
moeda-mercadoria importante até 640 a.C.

Tivemos a era das moedas cunhadas em metais até que em 1661, o Swedish
Stockholm Bank, na Suécia, tornou-se o primeiro banco a emitir dinheiro impresso
em papel no continente europeu. Com o tempo, os governos passaram a ter o
controle da emissão dessas cédulas. Foi na Inglaterra, em 1816, que surgiu a ideia
de uma moeda lastreada, quando da decisão de vincular a emissão do dinheiro à
riqueza em ouro que havia no país.

Algumas décadas depois, em 1879, os Estados Unidos adotaram o padrão-ouro
de conversão, baseando o valor da moeda no metal dourado. Assim, com 1 dólar
você poderia sacar o equivalente em ouro. Essa prática de conversão começa a
mudar após a Grande Depressão de 1929. Em 1933, o presidente norte-americano
Franklin D. Roosevelt nacionaliza o ouro, emitindo uma ordem executiva que exigia
que todas as moedas, barras e certificados de ouro fossem entregues ao Banco
Central do país — Federal Reserve (Fed) -, sob pena de punição e multa.

Essas políticas foram reforçadas no Gold Reserve Act de 1934, deliberação que
aboliu a conversibilidade do dólar em ouro.

Em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, coloca fim ao Acordo de Bretton Woods,
de 1944, tornando o sistema monetário americano, pilar da economia mundial,
baseado em nada palpável fisicamente, mas na confiança. Apoiado apenas na fé e



no crédito do governo dos EUA, desde a década de 70, as formas de dinheiro que
conhecemos são baseadas em emissão de dívida, “lastreados” na crença da
capacidade futura de pagamentos.

Com a injeção de trilhões de dólares sob o argumento do combate ao
coronavírus e de salvar a economia de um colapso, talvez estejamos diante do
início do fim da era monetária tal qual conhecemos. O dinheiro atual pode ter
perdido o significado.

Ao se tornar abundante e de fácil emissão, o padrão como conhecemos parece
ter perdido a principal qualidade: a de funcionar como reserva de valor. De acordo
com um índice da Bloomberg, o agregado monetário M2, que é um indicador para
se medir o total de moeda emitida em circulação, dobrou desde a crise de 2008.

A lógica de oferta e demanda também se aplica para Moeda. Assim como o
aumento da demanda por determinado item pressiona os preços a subir, como foi
o caso do álcool gel nas últimas semanas, o aumento da oferta tende a fazer com
o que preço de um determinado bem diminua. Um aumento, portanto, de moeda
em circulação, leva em algum momento à diminuição do seu poder de compra.

Como vimos, ao longo da história o dinheiro mudou diversas vezes e,
impulsionado por um mundo cada vez mais digital e interconectado, estamos
vivenciando a mudança desses paradigmas e o futuro do dinheiro.

Assunto em discussão há alguns anos pelos principais Bancos Centrais do
mundo e agora impulsionado pelo Covid-19, veremos ainda em 2020 o surgimento
das primeiras moedas digitais emitidas por Bancos Centrais, ou Central Bank
Digital Currencies (CDBC).

O principal argumento é a capacidade de disseminação do vírus através do
papel moeda, já que uma moeda digital funcionando em carteiras digitais poderia
resolver este problema. Por outro Iado, pode ser também uma resposta dos
Bancos Centrais à perda de hegemonia e a mudança de padrão que o atual modelo
monetário necessita.

Além disso, pode ser uma oportunidade para países como a China assumirem o
protagonismo e liderança monetária global. Ao indicar o lançamento de sua versão
digital do Renminbi, o Yuan, o governo chinês parece ter alinhado uma série de
parceiros corporativos internacionais, incluindo as redes Starbucks e McDonald’s.

Com início dos testes no final de abril nos quatro maiores bancos comerciais
chineses, o e-RMB é um grande passo na digitalização da moeda chinesa, abrindo
espaço para uma maior conversibilidade do Renminbi e a possibilidade do
aumento do controle de transações por parte do governo.

Em um movimento acelerado desde o ano passado pelo anúncio de Mark
Zuckerberg sobre a criação de sua moeda digital, a Libra, os Estados Unidos agora
tem mais um grande motivo para correr. A pauta sobre a Libra tomou conta das
discussões sobre a hegemonia monetária americana e a possibilidade de grandes



empresas de tecnologia, as “Big Techs", passaram a emitir suas próprias versões de
moedas.

Maior que as principais nações do mundo em número de usuários, uma moeda
emitida pelo Facebook seria uma bomba no colo de praticamente todos os Bancos
Centrais, já que a facilidade com que poderia ser implementada do ponto de vista
tecnológico, daria à Libra uma adoção potencial de 2,5 bilhões de usuários iniciais.

Ao enfrentar diversos problemas com reguladores ao redor do mundo, talvez, o
desfecho da Libra ainda surpreenda, já que poderia servir como uma versão digital
do dólar na batalha pela supremacia financeira global. Com capacidade de
desenvolvimento e número de usuários potenciais superior, o Facebook seria o
único aliado capaz de garantir um rápido contra-ataque americano ao esforço
chinês.

Já que a China não economizará esforços para convencer os parceiros
comerciais internacionais a mudarem do dólar para sua nova moeda, a grande
disputa será de quem atrairá o maior número de usuários. Comum no mundo das
startups, desta vez a disputa será entre gigantes com um caixa quase que infinito.

Muito cedo para dizer o desfecho disso tudo, mas em um sistema baseado em
confiança e que depende da escassez para ter valor, uma oferta descontrolada
pode ruir com essa estrutura e catalisar uma grande mudança de paradigma.
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MERCANTILISMO CAPITALISMO 

Conjunto de práticas e ideias econômicas 
que dominou a Europa na transição do 
feudalismo para o capitalismo. A riqueza 
das nações em formação estava no 
acúmulo de metais precisos, na 
intervenção do Estado na economia e no 
protecionismo (aumentando as 
exportações e minimizando as 
importações). Essa fase também é 
conhecida como capitalismo comercial. 

A passagem do mercantilismo para o 
capitalismo se deu em meio à revoluções 
tecnológicas e políticas. A Revolução 
Industrial se inicia na Inglaterra em 1760, tem 
como seu marco principal a introdução da 
máquina a vapor na produção, o que deu 
início à transição de uma produção 
manufatureira para uma produção industrial. A 
produção industrial tornava-se necessária, 
pois com o crescimento demográfico e 
expansão das cidades era necessário que os 
produtos fossem criados e distribuídos com 
mais eficiência e escala. 

Moedas para facilitar o comércio. 

Riqueza estabelecida pelo acúmulo 
de moedas (controle do Estado). 

Riqueza estabelecida pelo 
lucro da produção industrial 

O valor da moeda passa a representar um 
conjunto de valores (p. ex. o custo de produção 
dos produtos) 


