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1. a) A partir da equação de equilíbrio para o produto obtida na questão 12(c) da lista 1,
podemos encontrar uma expressão para o nível geral de preços:

Ȳ =
−L(C0 − bT + I0 +G)− a(M

P
)

−L(1− b)− aH
Isolando P, temos:

P̄ =
−aM

L[−Ȳ (1− b) + (C0 − bT + I0 +G)]− aHȲ

Como a > 0, sabemos que o numerador é negativo. Ainda, como Ȳ > (C0 − bT +

I0 + G) por se tratar da renda de equilíbrio, tem-se que o denominador é negativo.
Para simplificar a notação, faremos L[−Ȳ (1−b)+(C0−bT+I0+G)]−aHȲ ≡ D;
D < 0.

Como a Demanda Agregada representa uma relação entre produto e nível geral de
preços, para provar sua inclinação algebricamente devemos tomar a derivação par-
cial de P com relação a Y:

∂P̄

∂Ȳ
=

[L(1− b) + aH](−aM)

D2
< 0

Ou seja, a inclinação da curva de Demanda Agregada no plano (Y,P) é negativa. Isto
corresponde com a lógica econômica, pois por ela temos que um aumento do nível
geral de preços, tudo o mais constante, reduz a oferta real de moeda, gerando ex-
cesso de demanda por moeda em termos reais. Via realocação de portfólio, os agen-
tes passam a ofertar mais títulos, gerando excesso de oferta de títulos, reduzindo seu
preço e elevando a taxa de juros. Tal elevação de i desestimula investimento produ-
tivo, que via efeito crowding -out parcial reduz a demanda agregada e a produção.
Ou seja, o aumento do nível de preços levou à queda do produto, caracterizando a
relação negativa expressa pela curva de Demanda Agregada. No modelo IS-LM,
essa lógica corresponde a um deslocamento para cima da curva LM, pois há uma
queda da oferta real de moeda dado o produto.

b) (i) Política monetária expansionista (reservas compulsórias):

Ao diminuir as reservas compulsórias, o BC afeta o multiplicador monetário; o au-
mento do multiplicador resulta numa oferta de moeda maior, gerando um excesso
de oferta de moeda. As pessoas optam por realocar seus portfólios, provocando um
excesso de demanda por títulos, fazendo com que seus preços subam e a taxa de
juros caia. A curva LM se desloca para baixo (dado produto, a taxa de juros é me-
nor). Com uma taxa de juros menor, crescem os investimentos, aumenta a demanda
agregada, o consumo cresce, o que faz com que os estoques não planejados das fir-
mas caiam, a produção aumenta, aumentando a renda e a Demanda Agregada. O
aumento da renda provoca um aumento pela demanda de moeda, as pessoas passam



a ofertar títulos, os preços caem e a taxa de juros sobe, o que leva a uma pequena
redução do produto, não suficiente para compensar seu aumento inicial. Ao final do
processo, a economia retoma o equilíbrio a uma taxa de juros menor e uma renda
maior. Na curva de Demanda Agregada isso é representado por um deslocamento
para a direita, o que veremos resultar também em um aumento de preços quando
considerarmos o modelo completo.

(ii) Política monetária restritiva (open market de venda de títulos públicos):

Ao vender títulos públicos, o Banco Central contrai a base monetária e a oferta de
moeda da economia, gerando um excesso de demanda por moeda; as pessoas optam
por realocar seus portfólios, provocando um excesso de oferta por títulos, fazendo
com que seus preços caiam e a taxa de juros suba. A curva LM se desloca para cima
(dado produto, a taxa de juros é maior). Com uma taxa de juros maior, diminuem os
investimentos, cai a demanda agregada, o consumo decresce, o que faz com que os
estoques não planejados das firmas aumentem, a produção cai, diminuindo a renda
e a Demanda Agregada. A diminuição da renda provoca uma redução da demanda
por moeda, as pessoas passam a demandar títulos, os preços sobem e a taxa de juros
cai, produzindo efeito positivo sobre o produto, não suficiente para compensar sua
queda inicial. Ao final do processo, a economia se estabiliza com uma taxa de juros
maior e um produto menor. Na curva de Demanda Agregada isso é representado por
um deslocamento para a esquerda, o que veremos resultar também em uma queda
de preços quando considerarmos o modelo completo.

Matematicamente, a partir das equações de equilíbrio do produto e do nível geral de
preços, podemos ver que:

∂Ȳ

∂M
=

−a
P

−L(1− b)− aH
> 0

∂P̄

∂M
=
−a
D

> 0

(iii) Política fiscal expansionista (gastos do governo):

Um aumento dos gastos do governo provoca um aumento na Demanda Agregada,
reduzindo os estoques não planejados das firmas, que elevam a produção, o consumo
e a DA crescem, os estoques não planejados das firmas caem novamente, elas optam
por aumentar a produção, aumentando a renda e a Demanda Agregada. A curva IS se
desloca para a direita (dada a taxa de juros, o produto é maior). O aumento da renda
faz com que as pessoas demandem mais moeda, por meio da realocação de portfólio;
elas passam a ofertar títulos, fazendo seus preços caírem e a taxa de juros subir. Um
aumento dos juros provoca uma redução dos investimentos, diminuindo a Demanda
Agregada e o produto, cuja queda não compensa seu aumento inicial. Ao final do
processo, a economia volta ao equilíbrio com um nível maior de produto e taxa de



juros. Na curva de Demanda Agregada isso é representado por um deslocamento
para a direita, o que veremos resultar também em um aumento de preços quando
considerarmos o modelo completo.

(iv) Política fiscal restritiva (impostos):

Um aumento dos impostos leva a uma redução da renda disponível, diminuindo o
consumo e a DA. Os estoques não planejados das firmas aumentam, levando-as a
reduzirem a produção, o que gera uma queda do consumo, da DA e da renda. A
curva IS se desloca para a esquerda (dada a taxa de juros, o produto é menor). A
queda do produto leva a uma redução da demanda por moeda dos agentes, gerando
excesso de oferta de moeda. Por meio da realocação de portfólio, há um excesso de
demanda por títulos, elevando seu preço e reduzindo a taxa de juros. A que dos juros
estimula investimento, DA e produto, cujo aumento não compensa a queda inicial.
Ao final do processo, a economia se estabiliza com níveis de renda e taxa de juros
menores. Na curva de Demanda Agregada isso é representado por um deslocamento
para a esquerda, o que veremos resultar também em uma queda de preços quando
considerarmos o modelo completo.

Matematicamente, a partir das equações de equilíbrio do produto e do nível geral de
preços, podemos ver que:

∂Ȳ

∂G
=

−L
−L(1− b)− aH

> 0

∂Ȳ

∂T
=

Lb

−L(1− b)− aH
< 0

∂P̄

∂G
=
aML

D2
> 0

∂P̄

∂T
=
−aMbL

D2
< 0

c) (i) Armadilha de liquidez: a curva LM é perfeitamente elástica (horizontal). Toda
moeda ofertada é demandada, devido à especulação dada as taxas de juros extre-
mamente baixas. Qualquer movimento da taxa de juros terá grande impacto na de-
manda por moeda. Políticas monetárias são ineficazes. Para demonstrar que a LM é
horizontal, calcularemos a inclinação desta curva supondo que L tende ao infinito,
dada a alta sensibilidade da demanda por moeda aos juros:

lim
L→∞

∂R̄

∂Y
→ 0

Neste caso, teremos que o nível geral de preços não exercerá qualquer efeito sobre
o nível de produto. Isto porque, tudo o mais constante, se houver queda dos preços



e aumento da oferta real de moeda, reduzindo a taxa de juros, não haverá qualquer
efeito sobre o produto, dada a situação de armadilha da liquidez. Neste caso, a curva
de Demanda Agregada pode ser representada como uma reta vertical no plano (Y,P),
ou seja, para qualquer nível de preços o produto será o mesmo. Matematicamente,
tomando a derivada do nível de preços com relação ao produto obtida no item (a) e
supondo que L tende ao infinito fica claro que:

lim
L→∞

∂P̄

∂Ȳ
→∞

(ii) Caso Clássico: a curva LM é perfeitamente inelástica (vertical). A demanda por
moeda depende praticamente apenas da renda. Políticas fiscais são ineficazes. Para
demonstrar que nesse caso a LM é horizontal, calcularemos a inclinação desta curva
supondo agora que L tende a zero, dada a alta sensibilidade da demanda por moeda
à renda:

lim
L→0

∂R̄

∂Y
→∞

Neste caso, uma queda do nível geral de preços levará a um aumento da oferta real
de moeda, reduzindo a taxa de juros, aumentando investimento, renda, e a demanda
por moeda. O aumento da taxa de juros ocasionado pelo aumento da demanda por
moeda praticamente não causa efeito sobre esta, de modo que os efeitos de variações
do preço serão potencializados sobre o produto, representando a maior eficácia da
política monetária no caso clássico. Isto graficamente nos leva a uma curva de
Demanda Agregada com inclinação maior no plano (Y,P), e matematicamente temos
que:

lim
L→0

∂P̄

∂Ȳ
→ −M

HȲ 2
< 0

d) Quando o investimento é pouco sensível à taxa de juros, ocorrerá o enfraquecimento
da relação entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços. Temos aqui
então um caso análogo à armadilha da liquidez: quando o nível de preços cai, ele-
vando a oferta real de moeda e reduzindo a taxa de juros, como o investimento é
pouco sensível a esta, há um menor estímulo do produto. A Demanda Agregada
portanto é muito inclinada no plano (Y,P), se aproximando do caso extremo que se
dá na armadilha da liquidez (inclinação infinita).

2. a) As hipóteses são:

• Economia fechada e com governo;

• Expectativas racionais;



• Mercado de bens e serviços e mercado de trabalho não concorrenciais, com
firmas podendo influenciar o nível de preços e existência de poder de barganha
por parte dos trabalhadores;

• Rigidez nominal de curto prazo na economia, com preços e salários não po-
dendo se ajustar de forma instantânea

b) (i) Oferta de trabalho: Os trabalhadores possuem poder de barganha e negociam sa-
lários nominais válidos por períodos fixos de tempo de acordo com suas expectativas
sobre o nível geral de preços que prevalecerá durante aqueles períodos de tempo. O
poder de barganha depende do nível de desemprego e de outras circunstâncias ou ca-
racterísticas institucionais (salário-mínimo, legislação, etc), sintetizados na variável
z.

Matematicamente, temos a equação de formação de salários:

W = P ef(u, z)

(ii) Demanda por trabalho:Os preços dos bens e serviços são formados em mercados
monopolistas, a partir de uma função de produção:

Y = AN

com A=1. Preços são formados a partir dos custos e o insumo para Y é apenas N.
Dessa forma, temos a equação de fixação de preços:

P = (1 + µ)W

c) O equilíbrio no mercado de trabalho é dado quando igualamos as equações de fixa-
ção de salários e formação de preços, obtendo:

f(u, z) =
1

(1 + µ)

Se temos um mark-up maior, os preços crescem e os trabalhadores passam a aceitar
salários reais menores, pois o desemprego aumenta.

Dada as curvas: FS:
W = P ef(u, z)

e FP:
P = (1 + µ)W

Temos que

u =
U

L

Assim,
L = U +N



1 = u+
N

L

isolando u, temos:

u = 1− N

L

da função de produção, temos que Y=N, logo:

u = 1− Y

L

Podemos reescrever a FP como:

P = (1 + µ)P ef(u, z)

substituindo o u encontrado, temos a equação da Oferta Agregada:

P = (1 + µ)P ef(1− Y

L
, z)

A inclinação da curva OA é obtida ao se derivar o preço com relação ao produto:

∂P

∂Y
= P e(1 + µ)f ′(

−1

L
) > 0

Economicamente: com um nível de renda maior, mais trabalhadores são contrata-
dos, significando uma taxa de desemprego menor, o que aumenta o poder de bar-
ganha dos trabalhadores, fazendo com que consigam salários nominais maiores,
elevando os custos das firmas que repassam aos preços ocasionando um aumento do
nível de preços.

Fatores que impactam na curva de Oferta Agregada: variações no mark-up oriundos
por exemplo de aumentos exógenos nos custos de produção das firmas, que deslo-
cam OA para cima, pois há elevação do nível de preços a dado produto; mudanças
institucionais, como por exemplo aumento do salário-mínimo, que elevam o custo
salarial das firmas e as fazem elevar os preços, também deslocando OA para cima;
aumento no nível de preços esperados pelos trabalhadores, que os fazem demandar
maiores salários nominais e obrigam as firmas a remarcarem os preços para cima,
provocando deslocamento ascendente da OA. É importante ressaltar que estes fato-
res citados deslocam a OA de curto prazo. A longo prazo, a curva será deslocada
se houver mudanças na taxa natural de desemprego, que é a taxa que satisfaz tanto
trabalhadores quanto firmas com relação ao salário real recebido/pago.

d) Transformação de nível geral de preços para inflação:

Temos a OA:
P = (1 + µ)P ef(1− Y

L
, z)

Assumindo linearidade de f(.), temos:

Pt = P e
t (1 + µ)(1− αu+ z)



Dividindo ambos os lados por
Pt−1

Obtemos:
(1− πt) = (1 + πe

t )(1 + µ)(1− αut + z)

Logo:
(1− πt)

(1 + πe
t )(1 + µ)

= 1− αut + z

Dessa forma:
πt = πe

t + µ+ z − αut

No médio prazo temos que a inflação esperada é igual a inflação observada e taxa
de desemprego será a taxa de desemprego natural. Assim:

πt = πe
t ⇒ un =

µ+ z

α

Substituindo na equação anterior, teremos:

πt = πe
t − α(ut − un)

Obtemos a NAIRU se
ut = un

Pois assim a inflação esperada será igual a inflação observada.

3. a) (i) Política monetária restritiva (reservas compulsórias):

Suponha que inicialmente o produto e o desemprego são iguais à suas respectivas
taxas naturais. Ao aumentar as reservas compulsórias, o BC reduz o multiplicador
monetário, resultando numa oferta de moeda menor, gerando um excesso de de-
manda por moeda. As pessoas optam por realocar seus portfólios, provocando um
excesso de oferta por títulos, fazendo com que seus preços caiam e a taxa de juros
suba. Com uma taxa de juros maior, diminuem os investimentos, cai a demanda
agregada e a renda, o consumo decresce, o que faz com que os estoques das firmas
aumentem, a produção cai, diminuindo novamente a renda e a demanda agregada.
A diminuição da renda provoca uma redução da demanda por moeda, as pessoas
passam a demandar títulos, seus preços sobem e a taxa de juros cai, estimulando a
produção, mas não suficientemente para compensar a queda inicial. Como efeito
líquido, há uma queda do produto e um aumento da taxa de juros. Com uma di-
minuição da produção pelas firmas, elas passam a contratar menos, aumentando a
taxa de desemprego, fazendo com que os trabalhadores possuam menos poder de
barganha e consigam salários nominais menores. As firmas repassam essa queda de
custo aos preços, fazendo com que o nível de preços caia. Com preços menores,
as pessoas demandam menos moeda, gerando um excesso de demanda de títulos,



fazendo seus preços subirem e a taxa de juros cair, novamente estimulando a produ-
ção de modo insuficiente para compensar a queda inicial. Ao final, o produto está
abaixo do seu nível potencial, com o desemprego acima da taxa natural.

(ii) Política fiscal expansionista (gastos do governo):

Suponha que inicialmente o produto e o desemprego são iguais à suas respectivas ta-
xas naturais. Um aumento dos gastos do governo provoca um aumento na demanda
agregada e na renda, o consumo cresce, os estoques das firmas caem, elas optam
por aumentar a produção, elevando novamente a renda e a demanda agregada. O
aumento da renda faz com que as pessoas demandem mais moeda, e por meio da
realocação de portfólio elas passam a ofertar títulos, fazendo seus preços caírem e
a taxa de juros subir. Um aumento dos juros provoca uma redução dos investimen-
tos, diminuindo a demanda agregada, caindo o consumo, os estoques crescem e a
produção decai, a renda e a demanda agregada diminuem, mas não o suficiente para
compensar a alta inicial. Como efeito líquido, há elevação do produto e da taxa de
juros. Com um aumento da produção pelas firmas, elas passam a contratar mais,
diminuindo a taxa de desemprego, fazendo com que os trabalhadores possuam mais
poder de barganha e consigam salários nominais maiores. As firmas repassam esse
custo aos preços, fazendo com que o nível de preços suba. Com preços maiores, as
pessoas demandam mais moeda, gerando um excesso de oferta de títulos, fazendo
seus preços caírem e a taxa de juros subir, desestimulando investimento e produção,
mas ainda insuficiente para compensar a alta inicial. Ao final, o produto está acima
de seu nível potencial, com o desemprego abaixo de sua taxa natural.

b) (i) Política monetária restritiva (reservas compulsórias):

Com um nível de preços menor, P e > P , e as expectativas dos trabalhadores co-
meçam a ser ajustadas para baixo, fazendo-os demandar menor remuneração. O
salário nominal diminui, o que é repassado aos preços e traduzido como uma queda
nos preços. Com preços menores, a demanda por moeda cai, provocando um ex-
cesso de demanda por títulos, elevando seu preço, a taxa de juros cai, provocando
um aumento dos investimentos. A demanda agregada e a produção se elevam, tal
como a demanda por trabalho e o nível de emprego. O ajuste persistirá até que o ní-
vel de preço esperado pelos trabalhadores se iguale ao nível efetivo de preços, ponto
no qual seu salário real esperado é igualado ao salário real efetivamente recebido,
com a taxa de desemprego igual a sua taxa natural e o produto igual ao seu nível
potencial. A médio prazo, portanto, prevalece a neutralidade da moeda: produto,
desemprego e taxa de juros retornam a seus níveis iniciais mesmo mediante o uso
da política monetária.

(ii) Política fiscal expansionista (gastos do governo):

Com um nível de preços maior, P e < P , e as expectativas dos trabalhadores come-
çam a ser ajustadas para cima, fazendo-os demandar maior remuneração. O salário



nominal aumenta, o que é repassado aos preços e traduzido como uma elevação nos
preços. Com preços maiores, a demanda por moeda se eleva, provocando um ex-
cesso de oferta por títulos, reduzindo seu preço, a taxa de juros aumenta, provocando
uma queda dos investimentos. A demanda agregada e a produção decaem, tal como
a demanda por trabalho e o nível de emprego. O ajuste persistirá até que o nível
de preço esperado pelos trabalhadores se iguale ao nível efetivo de preços, ponto
no qual seu salário real esperado é igualado ao salário real efetivamente recebido,
com a taxa de desemprego igual a sua taxa natural e o produto igual ao seu nível
potencial. A médio prazo, a política fiscal não exerce qualquer efeito sobre a renda
e o desemprego, apesar de alterar a taxa nominal de juros (neste caso, elevando-a
comparativamente à situação inicial).

Itens (c) e (d) são matéria da P3! ;-)

4. Hipótese comum a todas as fases: no curto prazo, o único insumo para a produção é
o trabalho; capital e tecnologia são constantes. Vejamos detalhadamente as hipóteses e
resultados práticos de cada fase.

(i) Primeira fase: relação empírica negativa entre variação percentual dos salários nomi-
nais e desemprego, proposto por Phillips em 1958. Como4%w é uma boa aproximação
da inflação, ficou estabelecida uma relação inversa entre inflação e desemprego.

Hipóteses:

• Mercado de trabalho concorrencial (equilíbrio determinado pela interação entre oferta
de demanda);

• Na oferta de trabalho, os trabalhadores têm ilusão monetária, isto é, ofertam trabalho
com base no salário nominal, sem se preocupar com seu poder de compra;

• Se assume que o mercado de bens e serviços é não concorrencial, de modo que
as firmas (demandantes de trabalho) possuem poder de mercado, ou seja, definem
margem de lucro sobre os custos de produção e repassam variações aos preços.

O resultado prático disto é que há a possibilidade de escolha entre níveis de inflação e
desemprego por parte do governo, isto é, um trade-off estável entre estas variáveis. Isto
porque, por exemplo, mediante uma expansão dos gastos do governo com a economia
inicialmente no pleno emprego, há elevação da renda e da demanda por trabalho das
firmas, que é atendida por um aumento da oferta de trabalho pelos trabalhadores devido à
alta do salário nominal, já que eles não se atentam para o fato de que o nível de preços irá
subir com as firmas repassando o aumento de custo salarial. Ao final, temos um aumento
da inflação (alta de preços generalizada e persistente) e queda do desemprego, causadas
pela elevação inicial da produção. Logo, a curva de Phillips é negativamente inclinada,
sendo consistente com uma curva OA positivamente inclinada, do curto ao longo prazo.



(ii) Segunda fase: originada principalmente a partir das contribuições de Friedman e
Phelps na década de 1960.

Hipóteses:

• Continua-se assumindo que o mercado de trabalho está em concorrência perfeita,
enquanto o mercado de bens e serviços possui características monopolísticas;

• Não há ilusão monetária, os agentes formulam suas expectativas sobre o nível de
preços porque se preocupam com seu poder de compra. Tais expectativas são adap-
tativas, ou seja, são formadas com base em preços passados, de modo que os agentes
cometem erros sistemáticos de previsão, e aprendem com seu erro. Assim, apenas a
médio/longo prazo eles acertarão o nível efetivo de preços. Especificamente, pode-
mos assumir que a formação de expectativas adaptativas é representada pela seguinte
equação:

πe
t = πe

t−1 + θ(πt−1 − πe
t−1)

Em que (πt−1 − πe
t−1) é o erro de previsão, que é reduzido com o processo de

aprendizagem dos agentes. No longo prazo, tal erro tende a zero, de modo que se
passa a acertar a previsão (πe

t = πe
t−1).

O resultado prático é o fato de o trade-off entre inflação e desemprego poder ser explorado
pelo governo apenas no curto prazo, já que ao longo do tempo os trabalhadores passam
a retrair sua oferta de trabalho à medida que vão elevando sua expectativa sobre o nível
de preços (no caso de uma política expansionista que eleve a renda). Assim, a Curva
de Phillips e a curva OA terão inclinação negativa e positiva, respectivamente, apenas
no curto prazo. A médio/longo prazo ambas serão verticais, nos pontos de desemprego
natural e produto potencial.

(iii) Terceira fase: originada a partir das contribuições de Lucas e Sargent na década de
1970.

Hipóteses:

• Mercado de trabalho e mercado de bens e serviços em concorrência perfeita, de
modo que as firmas são apenas tomadoras de preços, não podendo alterá-los;

• Formação de expectativas racionais pelos agentes, ou seja, em média eles acertam
o verdadeiro valor da variável, não cometendo erros sistemáticos. Isto pode ser
matematicamente representado como a esperança condicional ao conjunto de infor-
mações disponíveis até o período t:

Xe
t = E[Xt | It−1]



Em que X é uma variável qualquer, e It−1 representa o conjunto de informações
disponíveis até o período t-1.

O resultado prático disto é que os agentes não irão elevar sua oferta de trabalho quando
a demanda aumentar em decorrência de alguma política expansionista praticada pelo go-
verno. As expectativas racionais se constituem em uma expectativa auto-realizável, ou
seja, os agentes antecipam suas expectativas gerando ajustes instantâneos. Sendo assim,
não haverá queda no desemprego, assim como também não haverá aumento do nível de
preços, pois as firmas não poderão repassar o aumento de custo salarial por serem toma-
doras de preço. Como o emprego, por hipótese, é o único insumo de curto prazo para
a produção, se o desemprego permanece no seu nível natural, o mesmo ocorre com o
produto. Conclusão: Curva de Phillips e OA são verticais do curto ao longo prazo, im-
possibilitando o governo de explorar o trade-off entre inflação e desemprego. Em outras
palavras, a terceira fase da CP reproduz a dicotomia clássica de que apenas variáveis reais
são capazes de afetar o nível de produção.

(iv) Versão novo-keynesiana da Curva de Phillips: é a versão atualmente aceita no mains-

tream da macroeconomia. As suas hipóteses são as mesmas enumeradas no exercício
2(a): presença de expectativas racionais, mercados de bens e serviços e de trabalho não
concorrenciais e rigidez de preços (presença de custos de menu, principalmente) e salá-
rios (justaposição de contratos de trabalho, principalmente).

O resultado prático é que o trade-off entre inflação e desemprego volta a existir no curto
prazo, assim como a relação positiva entre produto e nível de preços, pois por mais que
haja expectativas racionais, preços e salários não se ajustam instantaneamente, permitindo
a eficácia das políticas macroeconômicas. No entanto, à medida que o tempo passa, a
rigidez nominal desaparece, e assim a mudança das expectativas passa a ter efeito sobre
a formação de preços e salários, que irão se ajustar de modo a fazer com que a economia
volte ao equilíbrio de pleno emprego. Ou seja, no médio/longo prazo desaparece o trade-
off entre inflação e desemprego, com preço e produto não possuindo mais relação.

5. A afirmação é falsa, e a explicação está na resposta à questão anterior. A hipótese de
expectativas racionais e concorrência perfeita fundamenta a terceira fase da Curva de
Phillips, na qual não há qualquer trade-off entre inflação e desemprego e qualquer relação
entre produto e nível de preços do curto ao longo prazo. Isto porque os agentes, conhe-
cendo a estrutura da economia, antecipam os efeitos de políticas macroeconômicas de
modo a acertarem, em média, suas previsões acerca da variável em questão. Como não
se assume a presença de rigidez nominal, salários e preços acompanham tais expectativas
(daí no nome expectativas auto-realizáveis), não provocando qualquer alteração no nível
de emprego e no produto, que permanecem em seus níveis naturais.

————————————————————



Exercícios do Blanchard (4a edição, 2007)
Capítulo 6

1. Taxa natural de desemprego, com mark-up de 5%

a) Qual é o salário real?

w

p
=

1

(1 + µ)
=

1

1, 05
= 0, 95

b) Qual a taxa de desemprego natural?

un = 1− w

p
= 5%

c) Se o mark-up mudar para 10%, o que acontece com a taxa de desemprego? Qual a

lógica?

w

p
=

1

(1 + µ)
=

1

1, 1
= 0, 91⇒ un = 1− w

p
= 9%

A taxa natural de desemprego cresce, o aumento do mark-up corresponde a uma
demanda por trabalho menor, o que aumenta o desemprego e diminui o salário real

2. Existência de desemprego

a) Taxa de desemprego muito baixa. Quão fácil é encontrar trabalhadores? Quão

fácil é encontrar emprego? Qual o poder de barganha? Quais implicações sobre o

salário?

Com um desemprego baixo, é muito difícil encontrar trabalhadores, por outro lado
os trabalhadores tem facilidade de encontrar emprego e maior poder de barganha,
conseguindo salários maiores.

b) Por que há desemprego na economia? O que aconteceria se o desemprego fosse

zero?

Há alguma taxa de desemprego em que o salário fica tão alto que as firmas não vão
querer mais contratar nenhum trabalhador. Se o desemprego é zero, o salário tende
ao infinito

3. Mercado de trabalho informal

Considere duas economias com 100 trabalhadores: "Coma-em-casa": 25 trabalhadores

de cozinha cozinham em casa e não procuram emprego, 70 empregados e 5 desemprega-

dos. "Coma-fora": 25 trabalhadores de cozinha trabalham em restaurantes, 70 empre-

gados e 5 desempregados



a) Calcule o emprego e desemprego, a PEA, a taxa de desemprego e a taxa de atividade

para cada economia. Qual tem maior PIB?

Coma-em-casa: 70 empregos, 5 desempregos, 75 de PEA, 6,7% taxa de desem-
prego, 75% de taxa de atividade

Coma-fora: 95 empregos, 5 desempregos, 100 PEA, 5% taxa de desemprego, 100%
de taxa de atividade

O PIB de Coma-fora é maior que o de coma-em-casa

b) Em "Coma-em-casa"abre restaurantes, 10 trabalhadores de cozinha são contrata-

dos. Sem cálculo, o que acontecerá com o emprego e desemprego, a PEA e o PIB?

Crescem: emprego, PEA, taxa de atividade e o PIB. O desemprego não se altera,
mas a taxa de desemprego cai.

c) Suponha que se deseje incluir trabalho doméstico no PIB e emprego, como deveria

ser alterado os cálculos?

Adotar uma medida para precificar a comida feita em casa e considerar os cozinhei-
ros que cozinham em casa como empregados

d) As estatísticas difeririam nas duas economias? O experimento do item (b) teria

algum efeito sobre o PIB da "Coma-em-casa"?

As estatísticas e o PIB seriam iguais nos dois países e o experimento do item (b) não
teria efeito algum.

Capítulo 7

1. Diga se a afirmação é verdadeira ou falsa:

a) A relação de OA implica que um aumento do produto leve a um aumento do nível

de preços

Verdadeiro

b) O nível natural de produto pode ser determinado examinando-se a relação de OA

isoladamente

Verdadeiro

c) A relação de DA é negativamente inclinada porque, a um nível de preços mais alto,

os consumidores desejam comprar menos bens

Falso

d) Na ausência de mudanças na política econômica, a economia sempre permanecerá

no nível de produto natural

Falso



e) A política monetária expansionista não tem efeito algum sobre o nível de produto

no médio prazo

Verdadeiro

f) A política fiscal não pode afetar o investimento no médio prazo, pois o produto

sempre retorna a seu nível natural

Falsa

g) No médio prazo, preços e produto sempre retornam ao mesmo valor

Falsa

2. Choques de gastos e o médio prazo

a) Efeitos de um aumento da confiança do consumidor. Mostre, então, efeito sobre o

produto, juros e nível de preços, também no médio prazo

O aumento de confiança traduz-se em um aumento no consumo, aumentando a DA
e a renda. Há um aumento da demanda por moeda, gerando um excesso de oferta
de títulos, seus preços caem e o juros sobe. As firmas produzem mais, contratando
mais trabalhadores, a taxa de desemprego cai, o poder de barganha dos trabalha-
dores cresce, conseguindo salários nominais maiores. Esse custo é repassado aos
preços, levando a um nível de preços maior, o que leva a uma maior demanda por
moeda, os preços dos títulos caem e a taxa de juros cresce. Como efeito líquido de
curto prazo, o produto está acima de seu nível potencial, com o desemprego abaixo
de sua taxa natural, de modo que P e < P . Os agentes começam a reajustar as ex-
pectativas para cima, os salários nominais crescem, levando a um aumento do nível
de preços. Há um aumento da demanda por moeda, ocasionando preços de títulos
menores e juros maiores, cai o investimento, diminuindo a DA e a renda. O ajuste
persistirá até que o nível de preço esperado pelos trabalhadores se iguale ao nível
efetivo de preços, ponto no qual seu salário real esperado é igualado ao salário real
efetivamente recebido, com a taxa de desemprego igual a sua taxa natural, o produto
igual ao seu nível potencial e a taxa de juros em um nível maior do que o inicial.

b) Faça o mesmo para um aumento dos impostos de renda

O aumento dos impostos sobre a renda traduz-se em uma diminuição no consumo,
diminuindo a DA e a renda. Há uma queda na demanda por moeda, gerando um ex-
cesso de demanda de títulos, seus preços sobem e o juros cai. As firmas produzem
menos, contratando menos trabalhadores, a taxa de desemprego sobe, o poder de
barganha dos trabalhadores diminui, conseguindo salários nominais menores. Essa
queda de custo é repassada aos preços, levando a um nível de preços menor, o que
leva a uma menor demanda por moeda, os preços dos títulos sobem e a taxa de
juros cai. Como efeito líquido de curto prazo, o produto está abaixo de seu nível
potencial, com o desemprego acima de sua taxa natural, de modo que P e > P . Os



agentes começam a reajustar as expectativas para baixo, os salários nominais dimi-
nuem, levando a uma queda do nível de preços. Há uma diminuição da demanda
por moeda, ocasionando preços de títulos maiores e juros menores, cresce o inves-
timento, aumentando a DA e a renda. O ajuste persistirá até que o nível de preço
esperado pelos trabalhadores se iguale ao nível efetivo de preços, ponto no qual seu
salário real esperado é igualado ao salário real efetivamente recebido, com a taxa de
desemprego igual a sua taxa natural, o produto igual ao seu nível potencial e a taxa
de juros em um nível menor que o inicial.

3. Choques na oferta e médio prazo

a) Aumento do seguro desemprego

O aumento do seguro desemprego faz com que perder o emprego seja menos one-
roso, o que aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, elevando seu salário
nominal, que é repassado aos preços, fazendo-os subir. Para estabilizar o mercado
de trabalho, é necessário que a taxa natural de desemprego aumente, a fim de reduzir
o poder de barganha dos trabalhadores e fazê-los aceitar o salário real efetivamente
oferecido. Com maiores preços, há um aumento na demanda por moeda, levando
a um excesso de oferta por títulos, fazendo os preços deles caírem e o juros subir.
Com juros maiores, há menos investimentos, levando a uma queda no produto e
na renda, que decai até chegar a seu novo nível natural, correspondente a uma taxa
natural de desemprego maior.

4. Neutralidade da moeda

a) Em que sentido a moeda é neutra? Por que a política monetária é útil se a moeda

for neutra?

A moeda é neutra no sentido que a oferta de moeda nominal não tem efeito no
produto ou taxa de juros no médio prazo (ver exercício 3(a)). A política monetária
pode ser usada apenas para acelerar o produto a voltar a seu nível natural se não
estiver em equilíbrio.

b) A política fiscal também não altera o nível natural de produto. Então, por que a

política monetária é considerada neutra, mas a fiscal não?

No médio prazo, a política fiscal altera investimentos e taxa de juros, por isso não
é considerada neutra, diferente da política monetária, que não provoca alteração em
nenhuma destas 3 variáveis.

c) Comente: "Como nem a política fiscal nem a política monetária podem afetar o

nível natural de produto, segue-se que no médio prazo o nível natural de produto é

independente de todas as políticas governamentais"

A afirmação é falsa, pois choques governamentais na DA não alteram o produto de
pleno emprego, mas choques governamentais que afetem a OA alteram o nível de



pleno emprego, como por exemplo mudanças no salário mínimo e seguro desem-
prego. Assim, o nível natural de produto não é independente de todas as políticas
governamentais.

5. Suponha que o juros não tenha efeito sobre os investimentos

a) Em que situação isso pode acontecer?

Firmas podem estar tão pessimistas sobre as vendas que não querem pegar empres-
tado a nenhuma taxa de juros, por exemplo.

b) Como afeta a declividade da IS?

A curva torna-se vertical: o juros não afeta o equilíbrio do produto.

c) Como afeta a declividade da LM?

Não há mudanças na LM!

d) Como afeta a declividade da DA?

A DA torna-se vertical: o nível de preços não afeta o produto de equilíbrio (ver
questão 1(d)).

e) Se houver um choque em z, qual o efeito de curto prazo sobre o nível de preços e o

produto?

Se aumentar z, reduz o nível natural do produto (pois eleva o nível natural de de-
semprego) e desloca a OA para cima. Todavia, como a DA é vertical, o produto não
muda, e assim temos um produto maior que o pleno emprego e um nível de preços
maior.

f) O que acontece com o produto e o nível de preços ao longo do tempo?

A OA se descola para cima para sempre e o nível de preços aumenta para sempre.
O produto não se altera, fica sempre acima do pleno emprego.

6. Armadilha da liquidez

a) Como afeta a declividade da LM?

A curva fica horizontal.

b) Como afeta a declividade da IS?

Não afeta a curva IS!

c) Como afeta a declividade da DA?

A curva torna-se vertical (ver questão 1(c)).

d) Suponha que o produto esteja abaixo do natural. Se o BC aumentar o estoque de

moeda, quais serão os efeitos sobre o produto no curto e no médio prazo?

Não terá efeito algum, uma vez que políticas monetárias na armadilha de liquidez
não conseguem afetar o produto nem no curto nem no médio prazo.



7. Suponha que caia a confiança do empresário

a) Mostre no diagrama DA-OA o que acontece com o Y e P no curto e médio prazos

Uma queda da confiança do empresário representa uma queda nos investimentos.
Isso faz com que a DA e a renda diminuam. Com renda menor, menos moeda é
demandada, há um excesso de demanda por títulos, fazendo seus preços subirem e
o juros cair. Com menor produção, o desemprego cresce, o poder de barganha dimi-
nui, os salários nominais caem, diminuindo o nível de preços. Como efeito líquido
de curto prazo, o produto está abaixo de seu nível potencial, com o desemprego
acima de sua taxa natural, de modo que P e > P . Com o ajuste de expectativas para
baixo, os salários nominais caem, diminuindo o nível de preços, menos moeda é
demandada, há um excesso de demanda por títulos, fazendo seus preços subirem e
o juros cair. Os investimentos crescem, a DA e a renda crescem. O ajuste persistirá
até que o nível de preço esperado pelos trabalhadores se iguale ao nível efetivo de
preços, ponto no qual seu salário real esperado é igualado ao salário real efetiva-
mente recebido, com a taxa de desemprego igual a sua taxa natural, o produto igual
ao seu nível potencial e a taxa de juros em um nível menor que o inicial.

b) O que acontece com a taxa de desemprego no curto e médio prazos?

No curto prazo aumenta o nível de desemprego, mas este retorna ao nível natural no
médio prazo, conforme dito no item anterior.

c) Suponha que o Fed queira impedir que o desemprego mude no curto prazo, o que

deveria ser feito? Mostre como afeta o diagrama DA-OA no curto e médio prazo

O Fed poderia fazer uma política monetária expansionista que anule os efeitos da
queda da confiança empresarial. Dessa forma, a DA não se deslocaria, e a economia
permaneceria no pleno emprego.

d) Como o produto e o nível de preços no curto prazo se comparam a (a)?

O produto, no curto prazo, é maior em (c) que em (a), mas o nível de preços é maior
em (c) no médio prazo, bem como o produto será o mesmo.

e) Como as taxas de desemprego no curto e médio prazo se comparam a (b)?

No curto prazo, com a atuação do Fed teremos uma taxa de desemprego menor. No
médio prazo a taxa de desemprego será igual.

8. Aumento do preço do petróleo

a) No diagrama, mostre o que acontece com o Y e P no curto e médio prazos

Um aumento no preço do petróleo aumenta o mark-up das empresas, descolando a
curva FP, levando a uma taxa de desemprego natural maior (e, consequentemente, a
um nível natural de renda menor). O aumento exógeno nos custos de produção se
traduz em nível de preços maior. Isso provoca um aumento da demanda por moeda,



gerando um excesso de oferta de títulos, provocando uma queda em seus preços e
um aumento do juros. Os investimentos se reduzem, diminuindo a DA e a renda.
Como efeito líquido de curto prazo, o produto ainda está acima de seu novo ní-
vel potencial, com o desemprego ainda abaixo de sua nova taxa natural, de modo
que P e < P . Os agentes começam a rever suas expectativas para cima, os salá-
rios nominais crescem, elevando ainda mais o nível de preços. Com preços maiores,
mais moeda é demandada, gerando um excesso de oferta de títulos, provocando uma
queda em seus preços e um aumento do juros. Os investimentos se reduzem, dimi-
nuindo a DA e a renda. O ajuste persistirá até que o nível de preço esperado pelos
trabalhadores se iguale ao nível efetivo de preços, ponto no qual seu salário real es-
perado é igualado ao salário real efetivamente recebido, com a taxa de desemprego
igual à sua nova taxa natural, o produto igual ao seu novo nível potencial e a taxa de
juros em um nível maior que o inicial.

b) O que acontece com a taxa de desemprego no curto e médio prazos

O desemprego aumenta no curto e médio prazos

c) O que o Fed deveria fazer? Mostre a ação do Fed combinada com o declínio da

confiança do empresário

O Fed poderia utilizar uma política monetária expansionista que deslocaria a DA
para a direita, aumentando o produto da economia.

d) Como o Y e P no curto e médio prazos se comparam a (a)

Teremos uma renda e nível de preços maiores em (c). No médio prazo teremos o
mesmo produto em (a) e (c).

e) Como a taxa de desemprego no curto e médio prazo se comparam a (b)

No curto prazo teremos um menor desemprego em (c), mas o mesmo desemprego
no médio prazo

Capítulo 8

1. Diga se é verdadeira, falsa ou incerta

a) A curva de Phillips original é a relação negativa entre desemprego e inflação ob-

servada pela primeira vez no Reino Unido

Verdadeiro

b) A relação da curva de Phillips original mostrou-se muito estável de um país para

outro e ao longo do tempo

Falso

c) A relação entre OA é consistente com a curva de Phillips, conforme observado antes

da década de 70, mas não posteriormente

Falso



d) Os formuladores de política econômica podem explorar o dilema entre inflação e

desemprego apenas temporariamente

Verdadeiro

e) No final da década de 60, economistas disseram que os formuladores de política

econômica podiam atingir uma taxa de desemprego tão reduzida quanto desejassem

Falso

f) A curva de Phillips aumentada pelas expectativas é, após a experiência macro-

econômica da década de 60, consistente com a adaptação das expectativas por

trabalhadores e empresas

Verdadeiro

2. Transformações da curva de Phillips

a) Qual a taxa natural de desemprego?

un =
0, 1

2
= 5%

b) Determine a taxa de inflação dos anos t, t+1, t+2 e t+5

πt = 0, 1− 2 ∗ 0, 03 = 4%

Todo ano, começando no ano t

c) Você acredita na resposta dada em (b)?

Teremos:
πe
t = 0

e
πt = 4%

para sempre. O que é muito improvável, uma vez que as expectativas de inflação
estarão sempre erradas

d) Por que o coeficiente deve aumentar dessa forma?

O coeficiente deve aumentar para as expectativas de inflação se adaptarem a uma
inflação persistentemente positiva.

e) Qual será a taxa de inflação nos anos t+5, t+6 e t+7?

π5 = π4 + 0, 1− 0, 6 = 4% + 4% = 8%

e
π6 = 12%

e
π7 = 16%



f) Você acredita na resposta dada em (e)?

Expectativas de inflação sempre erradas, o que continua improvável

3. Choques do petróleo, inflação e desemprego

a) Por que um aumento dos preços do petróleo resultaria em um aumento do mark-up?

Um maior custo de produção significa um maior mark-up dos preços sobre os sa-
lários. O mark-up reflete todos os componentes não relacionados do preço de um
bem.

b) Qual o efeito do aumento do mark-up sobre a taxa natural de desemprego?

un =
(0, 08 + 0, 1µ)

2

Assim, a taxa natural de desemprego cresce de 5% para 6% com o mark-up aumen-
tando de 20% para 40%

4. Efeitos macroeconômicos da indexação de salários

a) Calcule a taxa de inflação para os anos t, t+1, t+2 e t+3

πt = πt−1 + 0, 1− 2ut = πt−1 + 2% = 2%

πt = 2%;πt+1 = 4%;πt+2 = 6%;πt+3 = 8%;

b) Qual a nova equação da curva de Phillips?

πt = 0, 5πt + 0, 5πt−1 + 0, 1− 2ut ⇒ πt = πt−1 + 4%

c) Recalcule a sua resposta de (a)

πt = 4%;πt+1 = 8%;πt+2 = 12%;πt+3 = 16%;

d) Qual o efeito da indexação de salários sobre a relação entre inflação e desemprego?

Conforme a indexação aumenta, o baixo desemprego leva a um aumento cada vez
maior da inflação com o tempo.

Boa prova! ;)


