
Economia Monetária

Regras x Discricionariedade

Prof. Dra. Roseli da Silva

roselisilva@fearp.usp.br



Expectativas Racionais

� A hipótese das expectativas racionais envolve 
três afirmações:
� as informações são escassas e o sistema econômico 

não as desperdiça;

� as expectativas são formadas a partir da estrutura 
específica do modelo que descreve a economia; 

� a previsão econômica verdadeira não dá a ninguém 
uma oportunidade especial de lucrar a partir dela, se 
ela é conhecida por todos.



Novos-clássicos e Expectativas 

Racionais

� As expectativas racionais estão intimamente ligadas à 
doutrina novo-clássica, embora o uso deste instrumental 
não seja peculiar somente a esta escola de pensamento 
econômico.

� A escola novo-clássica caracteriza-se por três 
princípios-chave:
� as decisões econômicas dos agentes são baseadas unicamente 

em fatores reais; 
� os agentes são, no limite de suas informações, otimizadores 

consistentes, ou seja, estão continuamente em equilíbrio; 
� e eles não cometem erros sistemáticos na avaliação do 

comportamento econômico - formam expectativas racionais.



Expectativas Racionais

� Formalmente, o conceito de expectativas 
racionais equivale à esperança matemática 
condicionada pelo conjunto de informações 
relevante e disponível para o período de tempo 
imediatamente anterior (It-1), o qual inclui todas 
as variáveis exógenas, todos os valores 
passados das variáveis endógenas e, 
principalmente, a estrutura do modelo.
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Curva de Phillips: Expectativas 

Racionais
� A implicação da hipótese de expectativas racionais  é que a taxa de 

desemprego real oscila aleatoriamente em torno da taxa natural. 
Verifica-se que desvios sistemáticos da taxa de inflação em relação 
a taxa esperada não podem ser gerados por meio da política de 
gerenciamento da demanda agregada para influenciar a taxa de 
desemprego corrente.

� Sob esta versão, a Curva de Phillips de curto prazo colapsa, 
nenhuma relação entre inflação e desemprego é encontrada seja no 
curto ou no longo prazo � ditocomia clássica

� Apenas uma surpresa sobre o curso da oferta de moeda, por 
exemplo, pode alterar instantaneamente o nível real de emprego. 
Este modelo não é adequado, portanto, para explicar movimentos 
persistentes na taxa de desemprego, tais como os observados nos 
ciclos dos negócios no mundo real.



Curva de Phillips: Expectativas 

Racionais
� Neste sentido, há apenas que se fazer uma ressalva. Os resultados 

aqui apresentados são derivados da chamada hipótese forte de 
Expectativas Racionais dentro da escola novo-clássica. A busca de 
uma explicação, consistente com este arcabouço teórico, para os 
movimentos sistemáticos da taxa de desemprego durante a 
contração ou expansão de um ciclo tem levado ao desenvolvimento 
das teorias dos ciclos reais.

� Por hora, o que nos interessa extrair deste instrumental é que a 
inflação é um fenômeno estritamente monetário e que, sob esta 
versão, a Curva de Phillips deixa de existir ao mesmo tempo em 
que se buscam fundamentos de estrita racionalidade neoclássica 
para a macroeconomia.



Nesse contexto: Como realizar 
política monetária?
� Novos mecanismos de transmissão – principalmente 

expressos em rigidez de preços e salários monetários –
da política econômica e de choques em geral para o 
nível de preços abriram espaço para o desenvolvimento 
da teoria monetária positiva e normativa. 

� Nesse desenvolvimento, ganha corpo o debate regras 
versus discricionariedade na condução da política 
monetária de controle da inflação. Este debate foi 
formalmente inaugurado pelo famoso artigo de Kydland 
e Prescott (1977) e reafirmado com o trabalho de Barro 
e Gordon (1983).



Regras x Discricionariedade

� O artigo original de Kydland e Prescott trazia 
uma preocupação clara com a aplicação da 
teoria de controle ótimo para análise de 
sistemas dinâmicos econômicos, considerando 
que esta passara a ser uma técnica bastante 
utilizada a partir da microfundamentação da 
macroeconomia observada na literatura pós-
colapso da curva de Phillips.



Regras x Discricionariedade

� À época, trabalhos teóricos já apontavam para o 
surgimento de um tradeoff assumindo rigidez de preços 
e de salários, supondo que estes eram fixados antes da 
realização da demanda, substituindo os argumentos 
tradicionais de informação imperfeita.

� O tradeoff entre desemprego e inflação, nos moldes da 
última versão da curva de Phillips e sob hipótese de 
rigidez de preços e salários, foi descrito por:
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Regras x Discricionariedade

� A formação de expectativas é racional;

� Para completar o modelo, os autores 
assumem que alguma função objetivo 
social racionaliza a escolha de política, 
podendo ser descrita genericamente 
como:
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Regras x Discricionariedade

� A política consistente maximiza essa 
função sujeita à curva de Phillips. Usando 
um expediente gráfico, com a taxa de 
inflação corrente como função do desvio 
entre a taxa de desemprego corrente e a 
natural, os autores mostram que a escolha 
ótima de política é inconsistente.



Regras x Discricionariedade

As linhas retas 
representam as 
Curvas de Phillips, 
com inclinação -λ-1

e intercepto no 
eixo vertical em πe, 
e as curvas são 
curvas de 
indiferença a partir 
da função objetivo 
social. 
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Inconsistência Dinâmica

� Uma política é consistente se, para cada período de tempo, ela 
maximiza a função objetivo, tomando como dadas as decisões 
anteriores e as decisões de políticas futuras são selecionadas da 
mesma forma.

� Assim, a política escolhida é consistente se a curva de indiferença 
tangencia a curva de Phillips ao longo do eixo vertical: ou seja, a 
escolha de política ignora os efeitos que as escolhas futuras 
possam ter sobre as variáveis correntes, o que significa que a 
política é a melhor, sob expectativas racionais, dadas as condições 
correntes, e a inflação esperada é igual a inflação corrente, com 
taxa de desemprego igual à natural (ponto C).



Inconsistência Dinâmica

� Por outro lado, a taxa de desemprego natural, de acordo 
com a função objetivo social, também pode ser obtida 
com taxa de inflação nula, o que é socialmente 
preferível, ou seja, otimiza a função objetivo social 
(ponto O).

� A política consistente é, portanto, subótima, pois as 
decisões dos agentes econômicos são realizadas a 
partir de suas expectativas sobre a política futura e 
estas expectativas são influenciadas pelos planos 
escolhidos, de acordo com a crítica de Lucas (1976).



Inconsistência Dinâmica

� Autoridades monetárias que agem 
discricionariamente estão selecionando a 
política melhor, dada a situação corrente, ou 
seja, a política consistente.

� Apenas a adoção de regras de atuação, que 
possam ser incorporadas ao conjunto de 
informações dos agentes em sua formação de 
expectativa sobre a política futura, pode levar à 
escolha ótima da política econômica, no sentido 
de maximizar a função objetivo social.



Inconsistência Dinâmica

� A literatura sobre regras versus 
discricionariedade é ampla;

� Barro e Gordon (1983) tratam de um ponto que 
consideramos extremamente relevante:
� mais do que discutir ou teorizar sobre a questão, é 

importante considerar que a política monetária é 
sempre realizada a partir de um arcabouço 
institucional dado (Mishkin denomina 
discricionariedade restrita), alertando para a 
importância das instituições monetárias existentes 
numa economia.



Inconsistência Dinâmica

� Adicionalmente, a ausência de commitment technology 
e a ambição com relação ao desemprego (busca da taxa 
de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural) 
faz com que a autoridade monetária seja incentivada a 
promover surpresa inflacionária.

� Daí surgiria o viés inflacionário, pois a promoção da 
surpresa inflacionária não é consistente no tempo, uma 
vez que os agentes estão sempre ajustando suas 
expectativas.



Inconsistência Dinâmica

� A surpresa inflacionária acarretaria, no tempo, a existência de um 
viés inflacionário sistemático, o que resultaria em uma taxa de 
desemprego igual à taxa natural de desemprego da economia, mas 
com inflação acima do ótimo.

� A existência de regras para a atuação do banco central resolve o 
problema da tendência à criação de surpresa inflacionária que 
resulta em um equilíbrio com inflação e expansão monetária mais 
baixas, mas que também a criação de reputação (credibilidade) –
resultado da interação entre autoridade monetária e agentes – traria 
o mesmo resultado, pois faz com que o benefício de curto prazo da 
surpresa inflacionária seja menor que o de longo prazo de 
estabilidade dos preços.



Daí paraI

� A discussão sobre âncoras nominais que já realizamos em sala.

� Regime de metas de inflação, em comparação às demais âncoras 
apresenta vantagens e tem sido amplamente adotado.


