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CAPíTULO XII 

EXPECTATIVi':.S RACIONAIS 

12.1) A Revoluç~~ das Expectativas Racionais 

As teorias da inflação e do ciclo apresentadas nos 

C~prtulo~ X e XI Darti~aro d~ hjo6tese de aue os a~entes econª 

Inicos projetassem certas variãveis end6genas, como a taxa de 

i~flaçdo, a partir de regras adaptativas de correç~o dos er-

ros de previsão passados. Tratando-se o tempo corno variãvel 

continua, o prot6tipo usado foi a equaç~o de Cagan. Com o tem 

po discreto, o seu primo-irm~o: 

(O < a ~ 1) (12.1) 

Como consequência, a projeção da variável em ques

t~o tornava-se funç~o de seu desempenho passado. No caso da e 

quaçao (12.1): 

n-l a(l-a) x t + ... -n + .... + 

desde que 1im (l-a)nx = O 
n-+<Xl t-n 

Embora explicasse muitos fenômenos com amplo regis

tro empirico, a hipótese de expectativas adaptativas era urna 

suposição lIad-hoc ll
, dissociada de qualquer suporte em matéria 

de otimizaç~o do comportamento dos agentes econômicos. O me

lhor estimador para urna variãvel aleat6ria e a sua esperança 

condicional ao conjunto de informações disponíveis. Isto pos

to, era de se indagar em que condições a equaç~o (12.1) real

mente fornecia um critério racional de estimaç~o. 

Muth I em 1960, cuidou desse problema, concluindo que 

a equaçao adaptativa (12.1) só fornecia a esperança condicio

nal ao conjunto de informações disponlveis para um processo 

estocãstico muito particular e que será discutido mais adian-
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te. Na década de 1970, Lucas e Sargent tomaram a idéia de Mu

th como base para uma reconstrução da macroeconomia. Um defei 

to óbvio da hipótese de expectativas adaptativas e que, em de 

terminadas circunst~ncias, ela levaria a erros sistemáticos 

de previsão. Por exemplo, se o governo acelerasse permanente

mente a taxa de expansão monetária, os agentes econ6micos es

tariam sempre subes~imand0 a taxa de inflação, em contradição 

com o principio de que é irepossivel enganar a todos por muito 

tempo. Mais ainda, a hipótese adaptativa (12.1) torna x~ fun

ção apenas do desempenho passado da variável x. Como tal, de~ 

carta qualq~er influ~ncia de mudanças da politica econ6mica 

sobre as expectativas, o que parece contrariar o senso comum. 

A macroeconomia das expectativas racionais baseia

se numa hipótese central: os agentes econ6micos conhecem um 

modelo macroecon6mico que descreve o comportamento das variá

veis endógenas em função das vari~veis exógenas. Isto posto, 
-projetam o comportamento das primeiras a partir das equaçoes 

do modelo e do desempenho esperado das segundas, isto é, das 

regras esperadas de política econômica. O seguinte modelo i

lustra a diferença entre a macroeconomia das expectativas a

daptativas e a das expectativas racionais: 

(regra de mark-up) 

(curva de Phillips de salários) 

= (equação quantitativa) (12 .2) 

onde as duas primeiras equações podem ser sintetizadas na re

lação: 

(curva de Phillips de preços) 

( 12 • 3) 

Com expectativ~s adaptativas, é preciso especificar 

p~ e h~ em função do seu comportamento passado. A titulo 

exemplo, admitindo que as expectativas de inflação e de 

de 

des-

vio do produto no periodo t coincidam com os valores observa

dos no periodo anterior: 
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(12.4) 

= (12.5) 

Combinando essas expressoes com as - (12.2) equaçoes e (12.3) : 

Pt = 2Pt_l - Pt-2 + yh t - l (12.6.a) 

ht = mt - 2Pt_l + Pt-2 - yht - l 
(12.6.b) 

o que indica que a oferta de moeda no período t não afeta o 

nível de preços nesse período mas apenas o desvio do produto. 

Os efeitos da política monetária sobre os preços são defasa

dos, por conta da influência imediata de m sobre h e por con

ta dos efeitos de ht-l sobre Pt descritos na equação (12.5). 

Na macroeconomia das expectativas racionais não há 

lugar para as equações (12.4) e (12.5). As expectativas for

mam-se a partir das próprias equações (12.2) e (12.3) do mode 

lo, o que implica: 

e e + he 
mt = Pt t 

e e e 
Pt = Pt + yh t 

e portanto: 

(12.7) 

(12.8) 

Combinando esses resultados com as equaçoes (12.2) e 

chega-se agora a: 

(12.9) 

(12.10) 

(12 . 3) 

As conclusões sao radicalmente diferentes da versao 

com expectativas adaptativas: o que influencia o produto ~ a

penas o excesso da oferta efetiva de moeda sobre a oferta es

perada. Uma polltica monetária que mereça a credibilidade dos 
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agentes econômicos, ou seja, que torne m~ = mt' nao tem qual

quer efeito real sobre o produto, mas apenas sobre os preços. 

O modelo recomenda enfaticamente a regra friedmaniana como ma 

neira de conciliar a estabilidade dos preços com o pleno em

prego. 

Um aspecto surpreendente do modelo é que ele elimi

na, em tese, qualquer inércia dos preços ou da taxa de infla

ção. Combater a inflação sem recessão é uma possibilidade ap~ 

rente, na medida em que o Banco C~~tral anuncie uma polItica 

monetária austera, e esse anúncio seja levado a sério pelos 

agentes econômicos. De fato, no modelo apresentado, a única 

razão pela qual o combate à inflaçã.o pode produzir urna reces

sao e a oferta de moeda ficar abaixo das expectativas, ou se

ja, o público não acreditar na austeridade monetária. ~ possí 

vel introduzir uma inércia fraca em modelos de expectativas r~ 

cionais introduzindo contratos salariais justapostos, a anál~ 

se de John Taylor que será descrita mais adiante. Em todo o 

caso, o que essa inércia impede é um tratamento de choque da 

inflação, mas não um tratamento gradualista capaz de evitar 

tanto a recessão quanto a necessidade de políticas de rendas. 

Na realidade, a ausência ou a fraqueza da inércia 

é apenas um dos muitos aspectos surpreendentes da macroecono-
~ 

mia das expectativas racionais, corno se vera nas seçoes a s~ 

guir. Isso leva à suspeita de que a teoria não é tão racional 

quanto se auto-denomina. 

Por certo, a hipótese de que os agentes econômicos 

projetem as variáveis endógenas a partir das exógenas é muito 

mais atrativa do que a teoria das expectativas adaptativas,og 

de os agentes extrapolam mecanicamente o passado sem levar em 

conta as mudanças de polItica econômica. Pode-se dizer que a 

teoria das expectativas racionais simplifica o mundo ao admi

tir que todos conheçam o melhor modelo macroeconômico que de~ 

creve o funcionamento da economia e baseiem as suas projeções 

nesse modelo. Sucede que simplificações desse tipo são inevi

táveis em qualquer teoria. Isto posto, é mais fácil reconhe

cer que há algo de irracional na teoria das expectativas ra-
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cionais do que identificar onde está essa irracionalidade. 

o problema fundamental, e que se rã discutido no fi

nal deste capItulo, ~ que a teoria das expectativas racionais 

envolve uma hip6tese her6ica de agregaç~o, que confunde sabe

doria a posteriori com racionalidade a priori. Essa hip6tese 

envolve cada agente econômico numa aposta arriscada, e qua e

quivale, em teoria dos jogos, a escolher uma estratégia de 

Nash sem a certeza de que os demais participantes também se 

comportarão da mesma forma. Em resumo, a teoria n~o apenas su 

põe que exista um modelo macroeconômico que descreva com a me

lhor aproximaç~o possIvel o desempenho da economia. Supõe tam 

b~m que esse modelo seja conhecido por todos os agentes econo 

micos, e que todos eles confiem que os demais o usarao como 

ponto de partida para as suas projeções. Essa hipótese de con 

fiança recIproca é exatamente o calcanhar de Aquiles da teo

ria das expectativas racionais. 

Um jogo simples ilustra o que há de errado na teo

ria das expectativas racionais, o jogo da metade da média. Nu 

ma sala de aula com um grande numero n de alunos, cada um de

les é intimado a escrever num pedaço de papel um número real 

no intervalo fechado [O i lJ, sem saber a escolha dos demais. 

Isto posto, recolhem-se as indicações dos n alunos com as res 

pectivas assinaturas e calcula-se metade da média dos números 

indicados. Quem tiver escrito um número acima de metade da mé 

dia nada ganha nem perde. Quem acertar na mosca a metade da 

m~dia, ganha um prêmio de 100 dólares. Mas quem tiver escrito 

um número inferior a metade da m~dia terã que pagar uma multa 

de 100 dólares. 

Indiquemos 

no. Se cada um deles 

, . ésimo 
por x. o numero escrito pelo 1 alu-

1 

pudesse adivinhar a escolha dos demais, 

a maneira de tornar x. exatamente igual a metade da média, e 
1 

com isso ganhar o prêmio de 100 dólares, seria escolher xi de 

modo a se ter: 

1 

2n 
(x. + 

1 
ifj 

x .) 
J 



ou seja: 

x. --
1 

1 

2n-l 
x. 

J 
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, . ... 

o conceito de racionalidade em expectativas racio

nais ~ o mesmo de equillbrio de Nash em jogos n~o cooperati

vos: l1ao ?rr,=pen(1im~n +:0, ou se j a, s2he rlo:riél a '}Of' t,,, "'.1.0~1.. P'1-

ra que tal acontecesse, a equação acima deveria valer para tQ 

dos os indivíduos, o que exigiria: 

ou seja 

n 
L 

i=l 

n 
L: 

i=l 

X. 
1 

= 
n-l 

2n-l 

n 
L 

i=l 
X. 

1 

x. = O. Corno todos os x. devem situar-se no 
1 1 

in-

tervalo [O; lJ, a única hipótese em que ninguém se arrepende-

ria da escolha (o equilíbrio de Nash do )ogo) seria aquela em 

que todos tivessem escolhido x. = O. 
1 

~ fácil testar corno o jogo ~ efetivamente jogado n~ 

ma sala de aula com um apreciável número de alunos. Dificil

mente alguém escolhe xi = O, e só em casos raríssimos todoses 

colhem x. = O, corno na teoria das expectativas racionais. A 
1 

razao ~ que escolher x. = O sem a certeza de que os demais fa 
1 

rao o mesmo é urna escolha altamente imprudente. Pois bastaque 

alguém escolha x. > O para que o estrategista de Nash, que e~ 
J 

creveu x. = O, tenha que pagar a multa de 100 dólares, ao in-
1 

vés de recolher o prêmio. 
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12.2) Esperanças condicionais 

SeJam y,xl, ... ,x variáve~s dléatórias Qefiniàasnu~ 
n 

mesmo espaço de probabilidades, com momentos de primeira e s~ 

gunda ordem finitos, e com densidade de probabilidade conJun

ta f(y,x l , ... ,Xn ). Isso significa que a probabilidade de se 

ter simul tâneamen te y ~ Y, xl ~ Xl' ... ' xn :; X!1 é dada por: 

Nosso problema é encontrar o estimador não tenden

cioso de mínima variância para y em função de xl, ... ,x . Come 
n -

cemos por notar que a densidade de probabilidade conjunta das 

variáveis aleatórias xl, ... ,xn é dada por: 

j (x l' ... , xn ) = 5+CO 

f (y , xl' ... , xn ) dy 
-co 

Isto posto, a densidade de probabilidade de y dados 

xl, ... ,xn é dada por: 

f (y , X I' .... , xn ) 

j (xl' .•. , xn ) 

~ 

A esperança de y condicional a xl' .•. ,xn e dada por: 

5:: y f(y,xl,···,xn)dy = 

= h(x
l
,· .. ,Xn ) 

isto é, a esperança condicional é uma variável aleatória fun

ção de xl'· .. ,xn· 

Mostremos inicialmente que a esperança condicional 

é um estimador não tendencioso de y, isto é que: 

= Ey 
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Comecemos notando que, pelas relações acima: 

.' " h(Xl,···,X~)j'(Xl,·:'·,xnj = 5+00

, ;'yf(Y~·Xl;····'Xn)dY 
-00 

:. :: . 

yf(y,xl,···,X )dydxl····dx = Ey . . . n n.· 

Para simplificar a notação, designemos por ELy a es 

perança condicional da variável aleatória y às variáveis alea 

tórias xl' ..• ,xn • A propriedade acima equivale a: 

(12.11) 

Urna outra propriedade que se demonstra trivialmente 

e que a esperança condicional é um operador linear, isto e, 

que se Yl e Y2 são duas variáveis aleatórias e aI e a 2 duas 

constantes: 

(12.12) 

Do mesmo modo, se y e z sao duas variáveis aleató

rias, sendo z função de xl, ..• ,xn : 

(12.13) 

expressa0 que resulta do fato de z ser determinada por xl'···' 

x . Daí se segue que, para duas variáveis aleatórias quai~r 
n 

Yl e Y2: 

(12.14) 

A esperança condicional de urna constante c é obvia

mente igual a c. Isto posto, tornando na equação acima Yl = 1 

e Y2 = Y resulta: 

(12.15) 
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o que mostra que a esperança condicional é um operador idem

potente. Indicando por I o operador identidade, isto e Iy = y, 

para qualquer variável aleatórià y, (I-EL)y = y-ELy. Da equa

çao (12.15) resulta: 

EL (I-EL) y = (I-EL) ELy = O ( 12 . 16) 
e: 

(I-E
L

) 2 = I-E (12.17) L 

Da relação (12.14) segue-se que: 

E~ (y l ELY2) EL (Y2ELYl) 
, - o- I,' 1 { ~., " :;. = 

Lembrando que, por (12.11), EEL = E, segue-se que: 

Urna consequência importante é que se Yl e Y2 são variáveis a

leatórias quaisquer, ELY l e (I-EL)Y2 são não correlacionadas. 

Com efeito, corno E(I-EL}Y2 = O: 

a última expressa0 sendo igual a zero, pois EL (I-EL)y2=0, pela 

equaçao (12.16). 

Mostremos agora que a esperança condicional fornece 

o estimador não tendencioso de mínima variância do erro. Com 

efeito, seja z urna variável aleatória, função de xl"",xn tal 

que Ez = Ey. No caso, ELZ = z, de onde se conclui que: 

Pela observação acima, (I-EL)y e EL(y-Z) sao variá

veis aleatórias não correlacionadas. Logo: 

Em muitos problemas de expectativas racionais surge 

o problema de estimar variáveis aleatórias com conjuntos de in 

formações diferentes. Especificamente, EL é a esperança conài

cional a um conjunto xl, •.. ,xp de variáveis aleatórias, EM a 
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esperança condicional a um conjunto mais amplo x
1

, ... ,x
p

, ... x
n 

de variáveis aleatórias. O teorema da projeção mostra, no caso 

em que L < M, que: 

(12.19) 

Como ELy é uma função de variáveis aleatórias que 

pertencem a M, é imediato no caso que ENELy= ELy. Para demons 

trar que EL E!>1Y= ELy, o procedimento é análogo ao que mostra que 
EE;.y=E . 

.w y 
No caso, definamos R = EM-EL . R pode ser interpret~ 

do como um operador de revisão: Ry = EMy-ELy é a revisão dapr~ 

jeção de y quando o conjunto de informações se amplia de R pa

ra M. Verifica-se facilmente que R é um operador idempotente, 
2 isto é, que R =R. Com efeito, pelo teorema da projeção: 

R
2 = (EM-EL)2 = E~-E~L-ELEM+E~ = EM-2EL+E L = EM-EL = R 

(12.20) 

Da mesma maneira se conclui que: 

(12.21) 

e que: 

Segue-se, pela equação (12.18), que se Y1'Y2'Y3 sao três variá 

veis aleatórias quaisquer, (I-EM)Yl' ELY2 e RY3 sao nao corre-

1acionadas. Em particular, obtém-se a relação: 

var y = var(I-EM)y + var Ry + var ELy (12.23) 

Um teorema importante e que será usado mais adiante 

~ssegura que se as variáveis y,x1 , ... ,xn são ligadas por uma 

distribuição normal multi-variada, então a esperança condicio

nal de y a xl, ... ,x
n 

é uma função linear dessas variáveis, is

to é: 

E (y I xl' . . . , xn ) = a +alxl+ .... +a x o n n 
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Com efeito, no caso essas variáveis aleatórias pos

suem uma densidade de probabilidade conjunta: 

2 
( k~-(ay +by+c) 

f y, xl' ... , xn ) = 

onde k,a são constantes positivas, b = b +b1x 1+ •.• +b x e 
o n n c 

uma função (do segundo grau) de x 1 ' ... ,xn . No caso: 

(+00 
)_00 

_( ay2+by )dy 
ye 

e que: 

Notando que: 

d 

dy 

. 2 
e-(ay +by) = 

2 
(2ay+b)e-(ay +by) 

1im = 1im 
2 

e-(ay +by) = O, segue-se que: 
y~ y+_oo 

2 
(2ay+b)e-(ay +by) dy = O 

Daí se conclui que: 

E (y I xl' • . . . , xn ) = 
-b 

2a 

~ 

Como a e uma constante positiva e b=bo +b1x 1+··· ·+bnxn' 

fica provado o resultado. 

Uma aplicação importante é o problema de extração 

de sinal: uma variável aleatória observável z àecompõe-se num 

sinal x mais um ruído u: 

z = x+u 

o sinal x e o ruído u sao variáveis aleatórias 

corre1acionadas, normalmente distribuídas e com esperanças 

temática nu1as,isto é: 

-nao 

ma-
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Ex = Eu = Exu = O 

Conhecem-~e as variincias Ex2 = a2 e Eu2 = s2 do si 

nal e do ruído. Daí se segue que: 

2 2 var z = a +s 

cov(z,x) = a 2 

Ez = O 

o problema da extração de sinal consiste em estimar 

x a partir da observação de z, isto é, calcular E x = E(xlz). z 
Para resolve-lo basta notar que: 

i) corno as variáveis são normalmente distribuídas, 

Ezx = a+bz, sendo a,b constantes; 

ii) O = Ex = E(E x) = a+bEz = a. Logo E x = bz; z z 

iii) Ezz = 
cionadas. Logo: 

z e (I-E)x = x-bz devem ser nao z 

cov(z,x-bz) = a 2 
- b(a 2+s 2 ) = O 

Segue-se que: 

a2 
z (12.24) 

corre la-

Que é a famosa fórmula de extração do sinal. Ela in 

dica que o sinal estimado a partir de z é uma fração igual a 

relação entre as variinciasde x e de z; essa fração é tanto 
- 2/ 2 - d'" maior quanto menor a relaçao s a entre as variancias o rU1-

do e do sinal. 
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12.3) O modelo de Lucas da curva de Phillips 

o modelo de Lucas da curva de Phillips imagina uma 

economia onde n empresas produzam um mesmo bem, cada qual re

cebendo o preço que o mercado determinar. Os preços costumamva 

riar de uma empresa para outra por causa das imperfeições do 

sistema de informações, as quais separam as empresas em dife

rentes ilhas. 

Supõe-se que, no período t, o logaritmo da capacida 

d 1 d d - d . ésima .... A -e norma e pro uçao a 1 empresa seJa Yit. empresa t~ 

ma suas decisões de produção após conhecer o logaritmo Pit do 

preço que lhe será pago, embora desconhecendo os preços con

tratados com as outras empresas, e portanto o logaritmo Pt do 

nível médio de preços. O logaritmo Yit da quantidade efetiva

mente produzida se desviará para mais ou para menos de Yit de 

acordo com a curva de oferta: 

(12.25) 

onde b e k são constantes positivas, sendo O < k < 1. Na equação 

acima, o primeiro termo do segundo membro indica o estímulo 

produção resultante do diferencial esperado de preços pagos 

-a 

à 

empresa. O segundo termo corre por conta dos custos de mudança 

do nível de produção. 

Supõe-se que: 

(12.26) 

(12.27) 

Admite-se que p seja uma constante conhecida por todas as em

presas e que u
t 

e xit sejam variáveis aleatórias normalmente 

distribuídas, não correlacionadas e com média zero, isto é: 

Supõe-se, além disso, conhecidas as variâncias: 

var (Xi t) 

var (u
t

) 

= a 

= s 

2 

2 
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Admite-se que todos os agentes econômicos conheçam 

o logaritmo do nível de preços do período anterior. Assim: 

2 
s = var(u t ) = var(p t ) = var(pt-pt_l) 

é a variância da taxa de inflação. 

Na equaçao (12.25) observemos que: 
" 

Pit - E(pt!Pit) = E(Pit-Pt!Pit) = E(Xit!Pit) 

Como Pit e Pit-P diferem por uma constante p: 

Estamos diante do problema de extração de sinal discutido na 

secção anterior. Segue-se que: 

Logo, pela relação (12.25): 

0'2 

Agreguemos a relação acima. Para tanto atribuamos 

pesos positivos de soma 
2 

sas, suponhamos que EXit 

1, aI' a 2 ,·.·, a n às diferentes empre

= 0'2 seja igual para todas elas, 

entendendo que os índices 

pelas fórmulas: 

de produto real e preços se calculam 

n 
E 

i=l 
a,p't 1 1 

n 
E 

i=l 

Lembrando que P = EPt , chega-se à relação de Phillips na ver

são de Lucas: 

(l~.28) 

~. 2 
O' +s 

T,uc,.,S ,,~,' i ci L . te Se .~ a VéU !nc 
2 preços rela ~i vos inc1ependa da vari5ncia s da taxa de ill11.:1ç~l"'. 
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A primeira reflete, presumivelmente, as mudanças reais na eco

nomia, ê s2gunda a • r;:, :"abilid:_~ 2 ,-;,cnetária. Isto t-- ~sto, c!le.;·; .• 

a du :C'h'c,e~: 

i) 2 re~post ...losse:1tes cC'C''1C:.:icos ClOS estímulos 

de preços é tanto menor quanto mais instável for a taxa de in

flação: de fato, nos estimulos, os produtores tentam separar 

o sinal do ruido. F~la f6rmula de extração de sinal, quanto 

maior a v~~~ância do ruído (a taxa de inflação), menor o apro

vei tamento dos es<timulos; 

ii) a inclinação da curva de Phillips nao e um parCl

metro estrutural da economia, mas uma variável dependente da 

política econômica. Quanto maior a imprevisibilidade da taxa 

de inflação, menor o e=eito de um ponto percentual de inflação 

impre"'_sta sobre o produto real. Isso torna a política de est~ 

bilizar o emprego à custa da instabilidade monetária auto-des

trutiva. Com efeito, quanto mais se usa essa política mais au

menta a variância percebida do ruído, o que cada vez mais a

proxima da vertical a curva de Phillips a curto prazo. 



12.4) Soluxões de modelos de expectativas racionais 

Nas seções que ses~guemapresentareL03 v~rios 

los macr''':-êcc.3rücos c:nvolvendo a hipótese de expect.ativas 

12.16 

mocl·~ 

.. - ~ -
.!.... ..... 

cionais. O tipo mais simples de modelo resume-se na equaçao: 

(12.29) 

onde A e B sao matrizes quadradas nxn, sendo A e A+B inversí

veis. X
t 

e o vetor n-dimensional de variáveis endógenas, Yt o 

vetor n-dimensional de variáveis enxógenas. Et - l indica a esp~ 

rança condicional ao conjunto de informações disponível no fim 

do período t-l (ou seja, no início do período t). Xt e Yt são 

vetores aleatórios. 

Para resolver a equaçao (12.29) basta lembrar que a 

esperança condicional ã um operador linear, e calcular separa-
2 

damente Et_1Xt e (I-Et_l)Xt . Lembrando que Et_l = Et _ l e que 

Et_l(I-Et _ l ) = O: 

(A+B)Et_1Xt = Et-1Y t 

Daí resulta: 

-1 -1 = (A+B) Et_1Yt+A (I-Et_l)Y t 

(12.30) 

Uma variante levemente mais complicada introduz na 

equaçao (12.29) dois conjuntos de informações diferentes: 

= (12.30.a) 

onde se supoe que o conjunto de informações disponível no fi

nal do período t-l contenha o conjunto de informações do finJl 

do período t-2. A tãcnica agora consiste em lembrar o teorC'r.J 

da ~)rojeção ~ 

e 

~~licar s~paradamente os operadores Et_2' Rt - 1 = 
(T r. ,) ~ equação (12.30.a). Resulta: 

•.. L 

t 
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de onde se obtém: 

(12.3)) 

Não há dificuldade em estender a equaçao (12.30.a) e 

a sua solução ao caso em que, ao invés de dois, hâ"n conjuntos 

de informacões diferentes. 
> 

Um tipo mais complicado de modelo é o que torna Xt 
dependente não apenas de Yt , mas tarobém de Et-1Xt+l' ou seja, 

do comportamento esperado para as variáveis endógenas no perí~ 

do seguinte. A equaçao segue o protótipo: 

(12.32) 

Não há dificuldade em calcular a componente inespe

rada de Xt . Com efeito, aplicando o operador I-Et _l : 

de onde resulta: 

o problema surge quando se aplica à equaçao (12.32) 

o operador Et _ l : 

(12.33) 

indicando que Et_lXt não apenas depende de Yt mas também de 

Et_1Xt+l' A maneira de enfrentar o problema consiste em resol

ver a equação de diferenças finitas (12.33) para a frente. Su

bstituindo em (12.33) t por t+n: 
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Aplicando o operador Et - l a ambos os membros desta 

equa,çao, ,.lembrand~ que, pela, equação ,(12.19), Et - 1 Et+n+l = 
Et - l e multiplicando ambos os membros da equaçao por 

-1 n-l -1 ((A+B) C) (A+B) resulta: 

-1 n-1 -1 11- -1 n-l -1 _ 
((A+B) C) ~t-1Xt+n = ((A+B) C) ,l!;t-1Xt+n+l+( (A+B) C) (A+B) ~t-lYt+n 

Fazendo n=O, 1 e assim por diante e somando membro a membro, O 

btém-se: 

-1 n n 
= ((A+B) C) Et-1Xt+n+l + r 

j=O 

-1 j-l -1. 
( (A+B) C) (A+B) ~~-l Yt +j 

A fórmula nao é um grande progresso em relação à e

quação (12.33), salvo num ,ponto: em muitos problemas econômi

cos há razoes para se postular que: 

lim 
-1 n 

((A+B) C) Et-1Xt+n+l = O (12.34) 
n-+oo 

. 
Nesse caso chega-se a: 

00 -1 j-l -1 
((A+B) C) (A+B) E t - 1Yt + j (12.35) 
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12.5) Um modelo macroeconômico elementar 

Como primeiro exercício, consideremos· a economia des 

crita pelas seguintes equações: 

(oferta agregada) 

(curva de Phillips de sa
lários) 

(equação quantitativa da 
moeda) 

onde h é o desvio do produto, p,w,m os logaritmos dos índices 

de preços, salários nominais e oferta de moeda, u t indicando 

um choque de oferta do tipo passeio aleatório, e t um choque de 

demanda tipo ruído branco. 

Tomando as primeiras diferenças da equação de oferta agregada, 

fazendo vt=ut-ut _ l (o que implica Et_lVt=O) e introduzindo a 

curva de Phillips de salários, obtém-se a relação de Phillips 

de preços: 

(12.36) 

Aplicando-se o operador Et_l a essa equação e à equação quant~ 

tativa: 

de onde resulta: 

1 

l+bc 

1 

l+bc 

Do mesmo modo, aplicando o operador (I-E t _ l ) à equ~ 

ção quantitativa e à relação de Phillips de preços (12.36): 

(I-Et_l)ht - b(I-Et_l)Pt = v t 

(I-Et_l)h t + (I-Et_l)Pt = (I-Et_l)~t + e t 



o que implica: 

e, portanto: 

Vt+b«I-Et_l)mt+et) 

l+b 

(I-E~_l) mt +e t -v t 

l+b 

1 
ht_l + 

l+bc 

~' .. ~ ~,' ! : < • .' • :. , 

(I-E t _ l ) mt +e t -vt 

l+b 

12.20 

(12.37) 

(12.38) 

Cinco conclusões das equaçoes acima merecem desta-

que: 

i) o .efei to da expansão monetária imprevista (I-Et_l)mt 
é idêntico ao de um choque de demanda. Trata-se de uma propri~ 

dade geral dos modelos macroeconômicos de expectativas racio

nais. Isto postó, nos modelos a serem apresentados nas próxi

mas seçoes, a expansao monetária imprevista será incorporada 

ao choque de demanda; 

ii) no modelo, a expansao monetária esperada não afe 

ta o desvio do produto; 

iii) a evolução do desvio do produto, nos termos da ~ 

quação (12.37) corresponde a um ciclo econômico. Com efeiOto, 
-1 

cov(ht,ht_l)=(l+bc) ; 

iv) os choques de demanda afetam os preços e o des

vio do produto na mesma direção; 

v) os choques de oferta afetam preços e produto em 

direções opostas. 

rl:\D.\ÇAO GETULlOVARGAS 
tlBlJ01ECA MARIO Hf ... ~RlQlJE SlMO~ 
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12.6) O modelo de Gray-Fischer 

Idealmente, um contrato salarial parcialmente inde

xado fixa um salário nominal base, de logaritmo w* e um coefi

ciente de indexação ~(O ~ ~ ~ 1). O salário nominal efetivamen 

te pago no instante t do contrato é igual, em logaritmos, a 

w* + ~Pt. Na prática é difícil, senão impossível, obter um ín

dice de preços sincronizado com a data de pagamento dos salá

rios. A análise desenvolvida por Jo Anna Gray, em 1976 e por 

Stanley Fischer em 1977, examina os efeitos macroeconômicos de 

urna indexação parcial instantânea, imaginando que isso . fosse 

possível praticamente. 

O modelo baseia-se nas seguintes equaçoes: 

Yt = a t + b (Pt-W t) + u
t 

(12.39) 

Yt = a t + bE~_l(Pt-Wt) (12.40) 

ht = -
Yt-Y t 

(12.41) 

wt = w* + ~Pt (12.42) (O ~ ~ ~ 1) 

Et_lmt + e = t Pt+ht (12.43 ) 

A primeira equaçao descreve a oferta agregada, Y i~ 

dicando o logaritmo do produto real, p o logaritmo do índice 

de preços, w o dos salários nominais, e u um choque de oferta 

tipo ruído branco. A segunda equação supõe que os salários se

jam contratados pela intersecção "ex-ante" das curvas de ofer

ta e procura de mão de obra, ou seja, de modo a que Et-1Yt=Yt , 
y indicando o logaritmo do produto real a pleno emprego. A e-

quação (12.41) define o desvio do produto, a equação (12.42) a 

regra de indexação salarial. Finalmente, a equação (12.43) co~ 

pleta o modelo descrevendo a demanda pela teoria quantitativa 

da moeda. 

Da equ~çao (12.42) segue-se que: 
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já que o salário-base w* e fixado no início do período. Isto 

posto, subtraindo membro a membro as equações (12.39) e (12.40) 

chega-se' 3 cu~va d2 lhillips de prcços~ 

h = b(l-~) 
t (12.44) 

Aplicando os operadores E t - l e I-E t _ l às equaçoes (12.43) e 

(12.44) obtém-se: 

Segue-se daí que: 

b (l-~) e
t 

+ u
t 

1 + b (l-~) 

l+b (l-~) 

(12.45) 

(12.46) 

Como no modelo da secção anterior a política monetá 

ria esperada não afeta o produto real, apenas os preços. Ao 

contrário do modelo da secção anterior, o de Gray-Fischer nao 

é capaz de explicar o ciclo econSmico, já que cov(ht,ht _ l ) =0. 

Isso se deve ao fato de que a regra de contratação salarial no 

modelo Et_lht = O. 

No que tange aos efeitos do grau ~ de indexação sa

larial, as conclusões do modelo são as seguintes, desde que se 

suponha cov(et,ut)=O: 

i) quanto maior o grau ~ de indexação salarial, me

nor a sensibilidade do prcduto aos choques de demandai 

ii) quanto maior o grau de indexação salarial, maior 

a sensibilidade do produto aos choques de ofertai 

iii) quanto maior o grau de indexação, maior a sensi

bilidade dos preços a qualquer tipo de choque. 
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Essas conclusões decorrem das equações (12.45) e 

(12.46). Com ef~ito, desde que se suponha que e t e u t . se~amnão 

correlacionados: ' 

2 ) 2. () () b (l-~ var e
t 

+ var u
t 

(1+b(1-~))2 

var (e
t

) +var (u
t

) 

(1+b(1-~))2 

• :' 1 ,. 
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12.7) O modelo 18-LM 

Nas duas secções antericres o lado da demanda da- e~ 

conomia foi descrito pela teoria quantitativa da moeda. Cuide

mos agora do caso em que a demanda se descreve por uma combina 

çao de curvas 18 e LM log-lineares. 

O lado da oferta da economia será representado pela 

relação de Phillips de preços: 

(12.47) . 

na linha do modelo de Gray-Fischer sem indexação, ou com um 

coeficiente de indexação parcial (O < ~ < 1) já incorporado na 

constante b. O lado da demanda descreve-se pela relação 18: 

(12.48) 

e pela relação LM: 

(12.49) 

onde rt indica a taxa nominal de juros, e lt o choque real de 

demanda, e 2t o choque de demanda monetário. As equações acima 

traduzem, em notação de expectativas racionais, as apresenta

das na secção 10.2 quando se discutiu a dinâmica da inflação 

com expectativas -adaptativas. Em particular, vale notar que: 

i) a relação 18 -(12.48) presume que a taxa real de 

juros rt-Et-l(pt+l-Pt) capaz de manter a economia a pleno em

prego a menos de choques reais de demanda (isto é, capaz de 

tornar Et_lht = O) se mantenha constante no templo,igual a C/Di 

ii) na relação L~l (12.49), mt = IDt-Ayt , IDt indicando 

o logaritmo da oferta de moeda, A a elasticidade-renda da pro

cura de moeda, Yt o produto a pleno emprego. Consequentemente, 

mt-mt _ l indica o excesso da taxa de expansao monetária sobre a 

taxa de crescimento do produto a pleno emprego vezes a elasti

cidade renda da procura de moeda; 
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iii) escolhendo-se convenientemente as unidades de me 

dida, torna-se: . 
~ ") ) .. 

C a-- - f = O 
D 

Eliminando-se a taxa nominal de juros entre as equ~ 

çoes (12.48) e (12.49) obtém-se a equação monetária: 

(12.50) 

onde: 

(12.51.a) 

c = A + a (12.51.b) 
D 

Apliquemos os operadores Et - l e (I-E t _ l ) a relação 

de Phillips de preços (12.47) e à equação monetária (12.50) .Re 

sul ta: 

A novidade, no caso, é a equação de determinação de 

Et-1Pt' do gênero da equação (12.33) da seção (12.4) e que de 

ve ser resolvida.parà a frente. Escrevendo-a sob a forma: 

segue-se que: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seja: 

k = a (12.52) 
a+l 
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- -1 Multiplicando a primeira equaçao por (a+l) ,a se-

gunda por (a+l) -:lk, ... , a nésima por (a+l) -~n-l , . somando e su 

pondo que: 

lim 
n-+oo 

segue-se que: 

co 

L 
j=O 

(12.53) 

As componentes inesperadas (I-Et_l}h
t 

e (I-E
t

_
l

) Pt 

calculam-se trivialmente, como nas secções anteriores. Segue

se que: 

= (a+l}-l 
co 

L 
j=O 

(12.54) 

(12.55) 

Isto posto, a taxa nominal de juros pode ser cal

culada a partir da curva LM (12.49): 

ou, tendo em vista a equação (12.50): 

r = t 
C 

D 
(12.56) 

Vale indagar, inicialmente, até que ponto é plausí

vel supor o limite (12.53), que é a base de toda a solução do 

sistema de equações. Desde que se suponha que a taxa esperada 

de variação relativa de 

1Et_l (Pt+j+l-Pt+j) 1< M, 
Com efeito, no caso: 

preços seja l~mitada, 

a condição em questão será 

isto e, 

obedecida. 

e o primeiro membro da equação (12.53) tenderá para zero já 

que O < k = a/(a+l) < 1. A hipótese de que a taxa de inflação 

esperada seja limitada é, pois, condição suficiente para que 

se verifique a relação (12.53). 
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Como caso particular examinemos o caso em que se es 

pera que a oferta de moeda se expanda ã uma taxa constante ~ 

por unidad'e de tempo; istcié:'" 

Observando que: 

00 

L 
j=O 

1 = a+l 
l-k 

" , ... 

" . ~\ ~\ " ~', - ~ , 

(12 .57) 

e que, por' derivação dessa relação: em relaçãO' a ki; 

00 

jk j - l 1 (a+l)2 L = --~ = 
j=O (l-k) 2 

o que implica: 

00 

jk j 
L = a(a+l) 

j=O 

segue-se que: 

Pt = Et _ l rnt + + 
et-cut (12.58) a~ 

l+bc 

ht e rt sendo àeterminados pelas relações (12.55) e (12.56). 

Comentemos as conclusões do modelo IS-L~l acima apr~ 

sentado. 

primeiro o modelo corrobora a conclusão dos modelos 

discutidos nas secções anteriores: a política monetária esper~ 

da não tem qualquer impacto sobre o produto real. Com efeito, 

Et_lht=O. A conclusão só nã? é surpreendente, a esta altura, 

porque ela já se apresentou em outros modelos de expectativas 

racionais. 

Segundo, para determinar Pt' o modelo precisa de u

ma suposição complementar, a de que o limite do primeiro mem

bro da equação (12.53) seja igual a zero. A hipótese de limit~ 

çao das primeiras diferenças de pt(isto é, da taxa de inflação 

esperada) é suficiente para que essa condição se verifique,m0s 

é de se perguntar por que os agentes econômicos, ao acertarem 

os preços de hoje, precisam admitir que a taxa de inflação não 
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explodirá daqui a cinco mil anos. Trata-se, de fato, de uma su 

posição heróica, mas sem a qual a macroeconornia das expectati

vas racionais nao conseg\~ sobrevi~er. Sem ela, a equaçao: 

cuja solução geral é: 

00 

L 
j=O 

sendo suma con?tante qualquer, é incapaz de determinar Et-1Pt. 

Esse problema de indeterminação surge na análise de 

Sargent e Wallace sobre o que acontece quando o Banco Central, 

ao invés da oferta de moeda resolve controlar a taxa nominal de 

juros. A equaçao monetária (12.50) torna-se inservível, pois ~ 

gora a oferta de moeda torna-se endógena. Isto posto, as vari~ 

veis endógenas seriam determinadas, em príncípio, pela curvade 

Phillips de preços (12.47) e pela relação IS (12.48), nesta úl 

tima tomando-se rt=r. Acontece que, aplicando-se o 

Et_l a essas duas equações, resulta Et_lht = O e: 

C 

D 
(12.59) 

operador 

A hipótese de que a taxa esperada de inflação se ~ 

tenha limitada agora nada contribui para a solução dessa equa

ção. De fato, a taxa esperada de inflação passa a ser igual ao 

segundo membro da equação. O problema é que não há hipótese e

conômica plausível que permita determinar Et-1Pt a partir da 

equaçao (12.59). 

A conclusão de Sargent e Wallace é que o controle 

da taxa de juros pelo Banco Central é condenável, pois deixa 

os preços sem ancora. Essa é uma conclusão profundamente estra 

nha, e que nada tem a ver cem os efeitos do rontrole de juros descritos 

na dinâmica da inflação com expectativas adaptativas discuti

das, onde o controle dos juros leva a trajetórias instáveis 

(mas determinadas) da taxa de inflação. 
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Mais estranho ainda é o que se conclui do modelo 

quando se supõe que o Banco Central indexa a taxa de juros ao 

nível real constante r*, tornando: 

Agora, aplicando-se o operador Et _ l a curva de Phillips de pr~ 

ços e à relação 1S obtém-se Et_lht = O e Et_lht = C-Dr*. Segue-se 

que, se r* for fixada fora do equilíbrio, isto é, tal que 

C-Dr* f o, nao existe equilíbrio com expectativas racionais! 
- " 

Também o caso de desemprego keynesiano, em que C < O 

na curva 1S e mt = m:constante na curva LM leva a uma si tuação 

de inexistência de equilíbrio com expectativas racionais, des

de que se admita que os agentes econômicos descartem a hipóte

se de a taxa futura de inflação tender para o infinito. Com e

feito, com essa hipótese, pela equação (12.58): 

Pela relação de Phillips de preços, Et_lht = O. Segue-se, da 

relação (12.56) que: 

o que é absurdo, pois a taxa esperada de juros nominais nao p~ 

de ser-negativa. 

-Em suma, o modelo 1S-LM mostra quao estranhas sao 

as conclusões da macroeconomia das expectativas racionais, su

gerindo que há algo errado por trás da teoria. 
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12.8) Neutralidade 

Um traço comum a tÓdosos· modelos "m~é:roeconômicos de 

expectativas racionais até agora apresentados é a confirmação 

do princípio de neutralidade de Lucas e Sargent: a política m~ 

netária esperada não afeta o produto real. Essa conclusão apa

rentemente fornece argumentos irretorquíveis a favor da adoção 

da regra monetária friedmaniana, condenando qualquer tentativa 

de sintonia fina. 

Vale discutir o que está por trás do princípio da 

neutralidade. Analiticamente ele é o resultado da chamada "cur 

va de oferta de Lucas", isto é, da relação de Phillips de pre

ços: 

(12.60) 

onde b > O, O < c < 1, Et_lUt = O. Aplicando-se o operador Et _l 
a ambos os membros da equação acima: 

Daí se conclui que, qualquer que seja a variável 

exógena Zt do modelo Et _ l ht independe de Et_l Zt·' Isto posto, corro 

ht = Et_lht + (I-Et_l)ht e corno (I-Et_l)ht e Et_lZ t são variá

veis aleatórias não correlacionadas, segue-se que ht e Et_lZt 

são não correlacionadas. O princípio da neutralidade é um caso 

particular dessa conclusão, tornando-se zt=mt' Na realidade, a 

curva de oferta de Lucas leva a um resultado bem mais geral:n~ 

nhuma ação esperada de política econômica afeta o desvio do 

produto. Isso equivale a negar a eficácia não apenas da sinto

nia fina em política monetária, mas de qualquer tentativa de~ 

lítica anti-cíclica. 

A elegância algébrica do raciocínio acima esconde a 

hipótese heróica que lastreia o princípio da neutralidade: a 

de que a duração dos contratos salariais coincida com o perío

do de renovação das informações da Autoridade Monetária. Como 

essas informações se renovam semanalmente, ou pelo menos de mês 

em mes, e corno os contratos salariais costumam estender-se por 
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um prazo bem maior, torna-se fácil desafiar a hipótese da neu

tralidade. 

Um exemplo simples ilustra a questão. Tomemos o mo

delo de Gray-Fischer supondo o coeficiente de indexação igual 

a zero, e suponhamos que L seja o conjunto de informações no 

momento em que se contratam os salários nominais para o perío

do t. Do lado da oferta, a economia descreve-se pela relação 

de Phillips de preços: 

e, do lado da demanda, pela equação quantitativa: 

Como ELht=O, é imediato que a política monetária e~ 

perada no momento em que se firmam os contratos salariais nao 

afeta o desvio do produto. Sucede que, durante a vigência dos 

contratos salariais, o conjunto de informações da autoridademo 

netária pode ampliar-se de L para M. A essa altura, é possível 

que surjam informações novas sobre os choques de oferta e de 

demanda, e que os seus efeitos sobre o produto e os preços po~ 

sam ser afetados por uma revisão da meta monetária. 

Especificamente, designando por R=EM-EL o operador 

revisão, e lembrando que, pelo teorema da projeção, (equação 

12 .19) ELEM=EI~L =EL , o modelo acima resolve-se com as equações: 

Rh t = 

= O 

R(Ut +b (mt +e t ) ) 

l+b 
RPt. = 

ELmt 

R (mt+et-ut ) 

l+b 

(I-EM) (ut +b (mt +e t ) ) 

l+b 
(I-E )p = M t 

(I-EM) (mt+et-ut ) 

l+b 

Suponhamos que, diante do conjunto de informações M, 

as autoridades monetárias resolvam adotar 

zação da variância do desvio do produto. 

(I-EM)ht são variáveis não correlacionadas 

a política de miniml 

Como BLht' Rht c 
e como, diante do 
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conjunto de informaç6es M ~ impossIvel atuar sobre (I-EM)h
t

, a 

política de estabilização do produto e a que torna: 

(12.61) 

Na mesma linha, se o objetivo ~ minimizar a variãn

cia dos preços, deve-se tomar: 

(12.62). 

Vale confrontar as relações (12.61) e (12.62). Se 

o objetivo ~ estabilizar o produto, diante de novas infor~a

çoes a autoridade monetária deve rever a meta de meios de pag~ 

mentos de modo a não afetar a previsão inicial do desvio do 

produto. Mutatis mutandis, regra semelhante deve ser adotada 

quando o objetivo ~ estabilizar os preços. 

~ importante sublinhar onde o objetivo da estabili

zação do produto coincide e onde diverge do objetivo de estabi 

lização de preços. Quando o problema ~ de choques de demanda, 

os rem~dios são os mesmos: neutralizá-los pela revisão da meta 

monetária, isto ~, tornando R(mt+et)=O. A divergência ocorre 

diante da percepção dos choques de oferta. Agora, se o objeti

vo ~ estabilizar o produto, a política monetária deve ser re

vista de moco a repassá-los integralmente para os preços. Se o 

objetivo ~ estabilizar os preços, a revisão da meta monetária 

deve repassar todos os choques de oferta para o produto. 

Em suma, o princípio da neutralidade na macroecono

mia das expectativas racionais ~ uma estátua de p5s de barro. 

Ele pressup6e que o período de aquisição de informações coinci 

da com a duração dos contratos salariais, hipótese sem qual-

quer apoio empírico, e que implicitamente admite que os contra 

tos salariais possam ser revistos com velocidade febril. Des

feita essa coincidência, surge a pergunta sobre o conjunto de 

informaç6es diante do qual a política monetária esperada ~ cfc 
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tivamente neutra. A resposta pode ser que tal conjunto de in

formações não existe. Basta supor que os contratos salariais 

sejam justapostos para que seja i~possível identificar o con

junto de informações que assegura a neutralidade da política 

monetária, como veremos mais adiante com a discussão do modelo 

de John Taylor. 
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12.9) Inércia inflacionária e o problema de Muth 

Num famoso artigo publicado em 1960, Muth pesquisou 

em que condições as expectativas adaptativas seriam racionais, 

isto é, para que processo estocástico x t se teria: 

(12.63) 

Fazendo: 

sendo os k ti constantes e e t _i um ruído branco, segue-se que: 

00 

l: 
j=O 

00 

A equaçao (12.63) implica E
t

_ 2Xt = E t _2x t _ l , ou seja: 

00 

i=2 
ktoet o 1 -1 

00 

= l: 
i=2 

, 
e, portanto, kto=kt 1 o 1 = a t o. Isso significa que x t e um 

1 - ,1- -1 

processo estocástico estacionário, e que pode ser normalizado 

com ao=l, ou seja: 

o que implica: 

Levando essas três últimas expressões 

(12.63) resulta: 

, 
a 

ou seja, a equação (12.63) e resolvida pelo processo: 

i=l 
e

t 
o 

-1 
(12.64) 

equaçao 
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o qual se transforna num passeio aleatório, no caso em que b=l. 

Discutamos o problema da inércia inflacionária. Nos 

modelos macroeconômicos éiscutidos nas secções anteriores -nao 

há, em tese, qualquer inércia nem nos preços nem na taxa de i~ 

flação. Com efeito, os preços em cada período são determinados 

pela oferta monetária do perIodo e (no modelo IS-LM) pelas ta

xas projetadas de expansão monetária para o futuro. Isto pos

to., a taxa de inflação num perIodo independe, em tese, do com

portamento passado da inflação. Isso abre a possibilidade de 

um tratamento de choque da inflação sem qualquer efeito colate 

ral sobre o produto: basta que banqueiros centrais que inspi

rem total credibilidade anunciem e implantem a regra monetária 

friedmaniana. 

o que pode haver é uma inércia inflacionária apare~ 

te, resultante da inércia das taxas de expansao monetária. A 

tItulo de exemplo, tomemos o modelo: 

Pt = wt+ut 
(E

t
_

l 
u

t = u t - l ) (regra de "mark-up" ) 

wt-W t _l = Et-1Pt - Pt-l + yEt_lht (curva de Phillips de 
salários) 

mt+e t = Pt+ht (equação quantitativa da 
moeda) . (E t _ l e t = O) 

Dessas equaçoes resulta: 

sendo vt=ut-ut _l um ruído branco. Suponhamos agora que o Ban

co Central adote uma regra auto-regressiva de expansão monetá

ria: 

Indicando por IT t = Pt-Pt-l a taxa de inflação, resulta: 

IT t = mt-mt - l + vt-Vt _ l 

e, portanto: 
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A equaçao acima descreve a inflação como um proces

so inercial, ou seja, auto-regressivo. Respeitada a autocorre

lação dos resíduos, é possível estimá-la pelos métodos economé 

tricos usuais. O problema é que, à luz da teoria das expectat~ 

vas racionais, a auto-regressividade da inflação e simplesme~ 

te o resultado da auto-regressividade das taxas de expansao mo 

netária. 

Essa observação é a base da famosa crítica de Lucas 

à estimativa dos efeitos de urna mudança.de política econômica 

por modelos econométricos convencionais. O ponto sublinhado 

por Lucas é que os coeficientes estimados nos moaelos economé

tricos dependem de como as regras de política afetam as expec

tativas dos agentes econômicos. Isto posto, novas regras alte

ram esses coeficientes, tornando inservíveis as projeções a 

partir de modelos estimados a partir das regras antigas. A tí

tulo de exemplo, se a expansão monetária obedece a um processo 

auto-regressivo, a inflação assume todas as características de 

um processo inercial. Apenas, essa descrição se torna inútil 

no momento em que se mudam as regras de política, passando-se, 

por exemplo, à adoção da regra friedmaniana. 
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12.10) Processos antecipativos e auto-regressivos 

Na solução de sistemas de equaçoes de expectativas 

racionais podem surgir quatro tipos de processos, os neutros, 

os auto-regressivos, os antecipativos e os mistos. 

Nos processos neutros, as variáveis end6genas do p! 

ríodo tficam determinadas exclusivamente pelas variáveis exog~ 

nas no mesmo periodo e respectivas esperanças condicionais no 

inicio do período. O modelo de Gray-Pischer, discutido na sec

çao (12.6) descreve as variáveis end6genas Pt' ht como proces

sos neutros, de acordo com as equaç5es (12.45) e .(12.46). 

Nos processos auto-regressivos, as variáveis end6g! 

nas do periodo t ficam determinadas pelo seu comportamento pa~ 

sado e pelo desempenho das variáveis ex6genas. No modelo disc~ 

tido na secção (12.5), ht é um processo auto-regressivo.Na ve~ 

sao mais simples, os processos auto-regressivos 

por uma equação do tipo: 

(12.65) 

descrevem-se 

Desde que se conheça a condição inicial Xo da variá 

vel end6gena x, a equaçao acima tem por solução: 

supor que: 

t 
~ 

i=1 
(12.66) 

No casó particular em que Ikl<1 pode ser plausivel 

lim 
n~oo 

n k x
t 

= O -n 

Nesse caso, a solução da equaçao (12.65) é dada por: 

00 

~ 
j=O 

(12.67) 

exprimindo x
t 

a partir da hist6ria da variável ex6gena z, sem 

necessidade de especificação da condição inicial. Por que a con 

dição inicial pode ser omitida nesse caso, fica claro pela ob

servação da equação (12.66): como Ikl<l, o efeito de xo sobre 
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-x t e tanto menor quanto maior t. Assim, remontando ao passa-

do remoto, é possível eliminar praticamen~e a condição inicial 

xo· 

Já nos processos antecipativos, a variável endógena 
-x t e determinada pelo seu desempenho previsto para o futuro e 

pela variável exógena Zt' por uma equação do tipo: 

(12.68.a) 

ou: 

(12.68. b) 

o logaritmo do nível de preços no modelo IS-LM dis

cutido na secção 12.7 é exem?lo típico de variável antecipati

va. A técnica de solução para a frente da equação (12.68.a) já 

foi vista anteriormente. Admitindo-se a condição de transversa 

lidade: 

obtém-se: 

lim 
n~ 

(12.69) 

(12.70) 

o problema com as variáveis antecipativas é que a 

condição de transversalidade (12.69) só costuma fazer sentido 

econômico quando Ibl<l. Ainda assim é preciso introduzir uma su 

posição suplementar, como a da limitação das primeiras diferen 

ças esperadas para a variável endógena (tal como se fez com a 

taxa de inflação no modelo IS-LM). Sucede que, se Ib I <1, a solu

ção geral da equaçao (12.68.a) e: 

x = 
t 

00 

L 
j=O 

+ kb-n 

sendo k uma constante qualquer. A condição de transversalidade 

(12.69) implica k=O. Mas, se ela não for verificada, a trajetó 

ria de x
t 

será a de uma bolha explosiva. (Essa e a explicação 

para as bolhas em expectativas racionais). 
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Um tipo híbrido e que surgirá no modelo de John 
~ -Taylor, e o processo misto, gerado por uma equaçao do tipo: 

(12.71) 

o que indica que a variável x t é determinada simultâneamente 

pela variável exógena Zt' pela sua realização no período pre

cedente (x t _ l ) e pelo seu desempenho esperado no período se

guinte (EtXt +l ). Supõe-se que a equaçao: 

ar2+br+c = O 

possua duas raízes reais r' e r", sendo Ir'l >1 e Ir"l<l. 

Façamos Xt +n = Etxt+n' Zt+n = EtZt+n e avancemos a 
equaçao (12.71) período a período: 

-= Zt+2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Multipliquemos a primeira equação por 1, a segunda 

,-I ,,-2 ,-3, d' por r a terce1ra por r , a quarta por r e aSS1m por 1 

ante e suponhamos 'válida a condição de transversalidade: 

lim 
n-+= 

-n -r' x t +n = O 

-1 -2 Observando que a + br l + cri = O, resulta: 

-1 (b+cr' )x
t 

+ cX
t

_ l = 
co _j_ 
L (r') Zt+J' 

j=O 

que é a solução da equaçao (12.71). 

(12.72) 

Por que é preciso supor que urna' das raízes da equa

çao ar2+br+c=O tenha módulo menor do que 1 e a outra módulo su 

perior a 1, torna-se claro: a condição de transversalidade so 
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faz sentido se Ir' I > 1, o que exige que pelo menos urna das raí 

zes da equação tenha módulo superior a l.·por outro lado, Xtd~ 

ve ficar perfeitamente determinado a partir de qualquer reali

zação de x t - l e do comportamento da variável exógena esperado 

a partir do período t. Isso seria impossível se rI! também ti

vesse módulo superior a 1, pois a equação (12.72) poderia ser 

reescri ta substituindo-se r I por rI!. Sendo I rI! I < 1< I r I I, o pr~ 

blema pode ser solucionado pela equação (12.72), pois não mais 
. ~ -n-

se torna plauslvel supor que (rI!) x t +n convirja para zero. 
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12.11} O modelo de John Taylor 

Num famoso artigo publicado em 1978, John Taylorrro~ 

trou que, com contratos salariais justapostos, a hipótese de 

expectativas raci~nais não implica a neutralidade da política 

monetária esperada. Basicamente, John Taylor admite que os co~ 

tratos salariais durem um ano, mas que metade dos trabalhado

res celebre seus contratos em 19 de janeiro, metade em 19 de 

julho. Isto posto, indicando por St o logaritmo ào salário no-

minal do grupo reajustado no início do semestre t, o logaritmo 

wt do salário nominal médio geométrico e dado por: 

(12.73) 

já que no semestre t o salário de metade dos trabalhadores, me 

dido em logaritmos, é igual a St' o de outra metade igual a 

St-l. A essa equação junta-se a regra de mark-up: 

(12.74) 

A curva de Phi11ips do modelo é dada por: 

0.5 (St-Et-1Pt) + 0.5(st-Et_1Pt+l}=0,5yEt_1(ht+ht+1} 

(12.75) 

Como o contrato dura dois semestres, o primeiro mem 

bro da equação é a média do logaritmo dos salários reais espe

rados durante a vigência do contrato. Pela equação (12.74), o 

salário real médio esperado para a economia tem logaritmo igual 

a zero. A equação (12.75) admite que o poder aquisitivo médio 

esperado dos salários contratados no início do período t se des 

vie para mais ou para menos desse equilíbrio conforme a posi~ 

çao cíclica média prevista para o proàuto durante a vigência 

do contrato. Combinando-se as equações (12.73), (12.74) e 

(12.75) obtém-se: 

(12.76) 

Taylor fecha o modelo descrevendo o lado da demanda 

pela equação quantitativa: 

(12.77) 
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Valem duas observações. Primeiro, as equaçoes acima 

sao uma versão estilizada do modelo origi~al de John Taylor.Na 

versão original, a curva de Phillips de salários é apresentada 

diretamente na forma (12.76) "o que é de difícil compreensão.~ 

lém do mais, Taylor muda de lugar o choque de oferta u t e adm~ 

te, na curva de Phillips de salários, que os pesos de St-l e 

Et_lS t possam ser diferentes, o que equivaleria a admitir que 

os assalariados atribuiriam diferentes pesos ao poder aquisit~ 

vo"do primeiro e do segundo semestre do contrato salarial. Tra 

ta-se de uma generalização pouco relevante e que introduz com

plicações algébricas potenciais que Taylor não soluciona. 

A segunda observação é que, como as variáveis sao 

expressas em logaritmos, as médias geométricas nas equaçoes 

(12.73) e (12.75) tomam o lugar do que deveriam ser médias ari 

tméticas ou harmônicas. Trata-se de uma aproximação destinada 

a tornar o modelo log-linear, sem o que a álgebra de expectat~ 

vas racionais se complicaria bastante. 

Notemos que, pela equaçao (12.77): 

-
Et-l(ht+ht+l) = Et_l(mt+mt+l) - Et-l(Pt+Pt+l) 

Tendo em vista (12.73) e (12.74): 

combinando as duas últimas equaçoes e a relação de 

(12.76), resulta: " 

Phillips 

0,5(y-l)st_l + (y+l)st + 0,5(y-l)st+l =y(mt+mt +l ) 

(12.78) 

onde um acento circunflexo sobre uma variável indica a sua es~ 

perança condicional ao conjunto de informações no final do pe

ríodo t-l. Estamos diante de um processo misto, parcialmente a~ 

to - regressi vo, parcialmente antecipativo. N"otemos que a equa

çao algébrica: 

0,5 (y_l)r2 + (y+l)r + 0,5(y-l) = ° 
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possui uma raiz a de módulo menor do que 1: 

a = 1 - vy 

1 + Vy 
-1 a outra raiz sendo a , e portanto com módulo maior que 1. Em 
-termos de ~, a equaçao (12.78) pode ser escrita na forma: 

- 2 --as t + l + (l+a ) St -as t _ l = (1-a)2 

2 
. . 

Desde que se suponha que os agentes econômicos des

cartam a hipótese de St-St_l tender para o infinito, segue-se, 

pela equação (12.72) que: 

2 (l-a) 

2 

00 

j (- - ) E a mt +J,+mt+J'+1 
j=O 

(12.79) 

as demais variáveis endógenas do modelo determinando-se imedia 

tamente a partir de St. 

John Taylor analisa especificamente os efeitos de 

uma regra monetária: 

m = (l-g)p 
t t 

(O < g ~ 1) 

o que, pela equação quantitativa (12.771, torna: 

adiantando essa equação de um período e 1evanào o resultado na 

relação de Phillips (12.76) obtém-se: 

0,5(yg-l)st_l + (yg+l)st + 0,5(yg-1)St+l = O 

de onde resulta, com as condições de transversa1idade usuais, 

que: 

s = t 
1 - v-yg 
1 + vyg 

e, pela equação (12.80): 

g 

1 + vyg 
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expressão que depende de g. Daí se conclui que uma mudança da 

regra monetária .afeta Et_Iht' ou seja, que o príncipio da neutr~ 

lidade não se verifica com contratos salariais' justapóstos. 

Note-se que, no modelo de John Taylor, até a regra 

friedmaniana mt = O torna a inflação auto-regressiva. Com efei 

to, no caso St = as t _ l . Como: 

IIt = Pt-Pt-l = \Vt+Ut-Wt_l-Ut_l = 0,5 (St-St_2)+ut-ut_l 

Nessa linha, o modelo endossa a conclusão de que um 

tratamento de choque da inflação gera recessão. Especificamen

te, eliminemos do modelo os choques de oferta e de demanda, e 

suponhamos que, até o período O a economia se encontre em equl: 

líbrio inflacionário à taxa constante ]1: 

mt = ~t 

Pt = mt 

St = ~(t+O,5) 

ht = O 

expressoes consistentes com as equaçoes (12.73) e (12.77) qua~ 

do se supõe ut=et=O. 

Admitamos que no final do período O o Banco Central 

mude a política monetária de modo a 'estabilizar os preços 

po. Isso implica mt+j = Et_lmt+j = O para quaisquer t ~ 1 

j ~ O. Pela equação (12.79): 

em 

e 

partindo da condição inicial so = 0,5~. Isso significa que, p~ 

ra t ~ 1: 

t-l 
= 0,25~a (l+a) 

ou seja, a estabilização de preços ao nível Po' por um trata-

mento de choque, custa uma recessão em que, a menos de choques, 



a perda esperada total do produto é expressa ?or: 

<Xl 

L h
t

= -0,25 
t=l 

l+a 

l-a 
]..I 
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H~, no entanto, una gr~nde diferença entre a trans! 
-çao recessiva do modelo acima e a do modelo de expectativas a-

daptativas descrito nas secções 10.2 e 10.3. Neste último, a 

recessao era inevitável, qualquer que fosse a trajetória esco

lhida para o combate à inflação. Agora, a recessão deve-se ap~ 
• . ... ..... _ a: '.l ~ ... ~~ .. 

nas a tentativa de estabilizar os preços ao nivel p . Com efei 
o -

to, suponhamos que o governo adotasse a seguinte regra monetá-

ria a partir do fim do periodo O: 

mt+j = Et_lmt+j = 0,5]..1 (t ~ li j ~ O) 

Pela equação (l2. 79) teriamos agora: 

St = aS
t

_
l 

+ 0,5]..1 (t ~ 1) 

partindo da condição inicial So = 0,5]..1. Pela nova regra monetã 

ria, a oferta de moeda cresceria 0,5]..1 entre o periodo O e o p~ 

riodo 1, para dai por diante se estabilizar em 0,5]..1. Os salá

rios de cada grupo, pela equação acima, se estabilizariam em St = 
0,5]..1 para t ~ 1. Os preços subiriam de po = O para Pl = 0,5]..1 no 

periodo 1, para se estabilizar dai por diante. Mais ainda, abs 

trai dos os choques de oferta e de demanda, a estabilização dos 

preços nessa fórmula gradualista, que aceitaria uma inflação 

temporária de 0,5]..1 apenas no período 1, seria indolor. Com e

feito, para t ~ 1 teríamos ht = mt-pt = 0,5]..1-0,5]..1 = o. 

Em suma, a inércia no modelo de John Taylor de con

tratos salariais justapostos é o que se pode apelidar inércia 

fraca: salários e preços só se vinculam ao seu desempenho pas

sado por conta dos contratos vincendos. O combate indolor a 

inflação sem politicas de rendas continua parecendo uma possi

bilidade real, desde que se aceite uma transição gradualista. 
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12.12) Modelos de ponto de sela 

Em muitos problemas de expectativas racionais uma 

vari~vel auto-regressiva x t interage com urna variAvel antecip~ 

tiva Yt de acordo com o sistema linear: 

(l2.80.a) 

(l2.80.b) 

-onde os a .. e os b. sao constantes., os u
1
, t .çhoqv~$ tai s que 

1J 1 

Et-lUit = 0, onde se supõe a 12 a 22 ~ O, e onde se admite que a 

matriz [a .. ] possua um auto-valor de módulo maior do que 1, ou 
1J 

tro de módulo menor do que 1. Isso é o mesmo que dizer que a 
-equaçao: 

possui duas raízes reais distintas, rI e r 2 , sendo Irll < 1 e 

Ir21 > 1. 

A equaç~o (12.80.a) mostra que x t +l ~ determinado 
-a partir do comportamento de x t e Yt mais um choque. A equaçao 

(12.80.b) indica que Yt i determinado a partir de x t e de 

EtYt+l' Isso obviamente exige a 22 ~ O. A hipótese a 12 ~ ° indi 

ca que.Yt afeta a trajetória da variável auto-regressiva. 

Se (z l' z2) i um auto-vetor correspondente ao auto-va 

lor r. da matriz ra . .J deve-se ter: 
1 . t.: 1J 

allz l + a 12 z2 = riz l 

como a
12 

I 0, e como um auto-vetor nao pode ser igual a zero, 

segue-se que zl ~ O. Isto posto, podemos' normalizar os auto-ve 

tores, tomando (l;k) para a raiz rI e (l;g) para o auto-vetor 

de r2. 

Indiquemos por xt +n = Et_lXt +n e por Yt+n=Et-lYt+n· 

Das equações (~2.80) segue-se que: 

Xt +n +l = allxt +n + a 12Yt+n + b l 

Yt+n+l = a 21x t +n + a 22Yt +n + b 2 
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sistema cuja solução geral é dada por: 

(12.8l.a) 

(12.81.b) 

onde c l ,c2 são constantes e onde h l e h 2 se determinam pelosi~ 

tema: 

Introduzamos a hipótese habitual de que as prirreiras 

diferenças esperadas para x t e Yt sejam limitadas. Nas equa-
-çoes (12.81) isso implica c 2 = O, ou seja: 

e portanto: 

onde: 

-Da equaçao acima decorre, para n = O: 

(12.82) 

e, portanto: 

(12.83) 

onde Et_lZ t ::: O. 

Para determinar Zt façamos Rt = Et-E t _ l . Da equaçao 

(12.80.a) recuada de um período, segue-se que: 
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Avançando a equação (12.82) de um período, Et Yt +1 =h+kEtXt+1,e 

portanto: 

Aplicando o operador Rt às equaçoes (12.80.a), (12.80.b) e 

(12.83): 

Daí se segue: 

já que RtXt = u1t , e já que, (l,k) é auto-vetor correspondente 

ao auto-valor r k da matriz a .. , o que implica: 
1J 

z = t 
(12.84) 

Levando a expressão (12.83) à equação (12.80.a) re-

sulta: 

= 

De onde se conclui que a trajetória de x t é determinada pela e 
-quaçao: 

(12.85) 
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Dada a condição inicial xo' segue-se que: 

x = t (12.86) 

Em suma, a variável auto-regressiva x t é determina

da pela sua condição inicial x e pelos choques, de acordo com 
o 

a equação (12.86). A variável antecipativa Yt determina-se, co 

nhecida x t ' pela equação (12.83) . 

. Uma versão popular do mOdeld do' ponto' c.ie sela "supr! 

me os choques (o que transforma expectativas racionais em per

feita previsão) e trata o tempo como variável contínua, substi 

tuindo as equações (12.80) por: 

(12.87.a) 

(12.87.b) 

mantendo a suposição de que a 12 a 22 t O e supondo, agora que: 

( 12 . 88) 

o que implica que a matriz @ . .J possua dois auto-valores reais 
1) 

distintos, sendo r l < O e r 2 > O. 

A equação (12.87.a) diz que a derivada à direita de 

x em relação ao tempo (~) é determinada a partir de x e Yi a ~ 

quação (12.87.b) estabelece que Y é determinada por x e pela e~ 

perança condicional de sua derivada ã direita em relação ao tem 

po, EtY. Como há perfeita previsão, EtY = o. 

Como na análise do caso estocástico com tempo dis

creto, conclui-se imediatamente que os auto-valores r l e r 2 cor 

respondem auto-vetores (l~k) e (l,g). Isto posto, a solução g~ 

ral do sistema (12.87) é dada por: 

r t r t 
x =.h l + cle 1 + c 2e 2 

r t r t Y = h 2 + kcle 1 + gc 2e 2 

(12.89.a) 

(12.89.b) 
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~ ~ 

onde c l ' c 2 sao constantes, e onde h l , h 2 sao determinados pe-

las equações lineares: 

Nas equações (12.89) a variável auto-regressiva x está amarra

da à sua condição inicial xo. Já a variável- antecipativa y não 

está vinculada a nenhuma condição inicial. Isso deixa indeter

minado o sistema (12.89), no sentido de que há Uma infinidade 

de trajetórias que obedecem às equações (12.87) respeitando a 

condição inicial xo. Para levantar a indeterminação, introduz

se a hipótese costumeira em expectativas racionais: a de que 

os agentes econômicos descartem a hipótese de ~ ou y se torna-

rem ilimitadas. Isso exige que nas relações (12.89) 

c 2 = O. Segue-se que, com essa hipótese: 

r t 
x = h l + cle 1 

y = h 2 + kC l erl t 

(12.90.a) 

(12.90.b) 

onde a constante c l é determinada de modo a se ter: 

(12.90.c) 

se tenha 

As equações acima determinam a finica trajetória convergente de 

perfeita previsão. Nessa trajetória, a variável antecipativa y 

é função linear da variável auto-regressiva x: 

y = h + kx ( 12 .91) 

Um exercício importante de dinâmica comparativa co~ 

sisteem examinar o que acontece se, em'determinado instante 

(que pode ser arbitrado com t=O) , mudarem os parâmetros b l e/ou 

b 2 , nas equações (12.89) o que implica numa mudança de h (mas 

não de k) na equação (12.91). A resposta é que x não se altera 

nesse instante, mas que a variável antecipativa y pula de acor 

do com a variaçao de h, ajustando-se à nova trajetória conver

gente de perfeita previsao. 

A título de exemplo, tomemos uma economia com taxa 

de câmbio flexível, salários nominais flex!veis (o que garante 
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o pleno emprego) e onde a política monetária seja conduzida de 

modo a assegurar a estabilidade de preços.' Indicando por r a 

taxa interna de juros, por ri a taxa externa de juros (que se 

supoe constante), por e o logaritmo da taxa de câmbio, por A o 

ativo externo liquido do país, admite-se que o ingresso Z de 

capitais estrangeiros autônomos seja função crescente de ambos, 

o ativo externo líquido do país e do diferencial de taxa de j~ 

ros ajustado a expectativa de desvalorização cambial: * 

Z = a(r-rl-e) + bA + f (12.92.a) 

o saldo de transações correntes compõe-se de uma função crescen 

te da taxa de câmbio mais o rendimento riA do ativo externo lí 

quido: 

B = ce+rlA+g (12.92.b) 

o equilíbrio produto-despesa descreve-se pela relação IS: 

h = C-Dr+B (12.92.c) 

a hipótese de flexibilidade salarial implicando: 

h == O (12.92.d) 

o aumento do ativo externo líquido é igual ao saldo de transa

çoes correntes: 
. 
A = B (12.92.e) 

A hipótese da taxa de câmbio flexível implicando: 

B+Z = O. (12.92.f) 

Combinando-se essas equações obtém-se: 

C+B 
r = (12.93) 

D 

e o sistema: 
. 
A = ri A + ce + g 

e = (ri (a-l+D- l )+ ba-l)A + c(a-l+D-l)e + (a-1+D-l)g+fa- l + CD-l-r l 

* 1!: óbvio que, com perfeita previsão deveríamos ter r = ri + e, por arbitr~ 
gemo A equação (12.92. a) pressupÕe incerteza e aversão ao risco, o que 
só poderia ser descrito por um rrodelo estocástico. Assim, o rrodelo deter
minista em questão deve ser encarado como simplificação didática de um r:o 
delo estocástico. 
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-1 
cujo determinante -cba é negativo. No caso, e é a variável 

retrospectiva, e a antecipativa, isto é, ~ que pode pular por 

não estar amarrada a condições iniciais. No equilíbrio de pon-. . 
to de sela tem-se A = e = O, o que implica: 

. -1 
A* = _a(r'-CD ) - f 

e* = 

b 

r'A* + 9 
c 

(12.94.a) 

(12.94.b) 

A única trajetória convergente de perfeita previsão 

poderia obter-se adicionando-se a esse ponto de sela um auto

vetor genérico correspondente ao auto-valor negativo da matriz 

do sistema. Um procedimento gráfico mais prático, descrito na 

figura 12.1, permite localizar aproximadamente essa trajetória 

convergente de perfeita previsão. 

o ponto de partida para a análise gráfica é a cons

trução das retas A = O e e = O. ~ essencial notar, no caso que: 

i) o valor absoluto do coeficiente angular da reta 

e=O é superior ao da reta A=O; 

ii) as duas retas interceptam-se no ponto de sela 

(A *; e *) ; 

iii) A cresce (isto é A é posit~vo) à direita da reta . 
A=O, decresce à esquerda dessa reta, corno indicam as setas ho-

rizontais; . 
iv) do mesmo modo, e cresce acima da reta e=O, de-

cresce abaixo dessa reta, conforme indicam as setas verticais. 

Isto posto, pela análise das setas (ou seja, do di~ 

grama de fase), conclui-se que a única trajetória convergente 

de perfeita previsao, a linha tracejada na figura 12.1, situa

se entre as retas A = O e e = O. 
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e 

L 
. .. 

'--------~:!:==:!:.......-----A 

Figura 12.1 

Suponhamos que a economia já tenha encontrado o seu 

equilíbrio de ponto de sela no ponto P da figura 12.2. Admita

mos agora que o governo aumenta seu déficit, o que no modelo ~ 

quivale a aumentar o parâmetro C para C'. Pelas equaçoes do mo 

delo, a reta é = O se desloca para baixo (de (e = 0)1 para 

(e = 0)11) sem que se altere a reta Ã = O. Num primeiro impac

to, o ativo externo liquido não se altera e a taxa de câmbio p~ 

la para baixo, do ponto P para o ponto Q, localizando a nova 

trajetória convergente de perfeita previsão. Com o correr do 

tempo, o sistema converge para o novo ponto de sela P', onde 

o ativo externo liquido é menor do que em P e onde a taxa de 

câmbio se desvaloriza em refação à configuração inicial P. 

o exemplo acima exemplifica o problema do "overshooting" 

de urna variável antecipativa, no caso a taxa de câmbio. A ex-

pansao fiscal, num primeiro impacto, valoriza a taxa de cam-

bio, mas a longo prazo a desvaloriza além da valorização ini

cial. Em linhas gerais, o que acontece no curto prazo é que a 

expansão fiscal, aumentando o diferencial r-r' entre as taxas 

interna e externa de juros atrai mais capitais estrangeiros a~ 

tônomos, provocando com isso a valorização cambial. O resulta

do, no entando, é urna perda do ativo externo líquido do país e 

dos rendimentos correspondentes. Isto posto, a longo prazo, p~ 
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-ra reequilibrar o saldo comercial mais serviços nao fatores, a 

taxa de câmbio têm que se desvalorizar em relação à posição i

nicial,anterior à expansão fiscal. 

e 

(I) 

. 
e=O 

~----------~------~~------~--- A 

Figura 12.2 
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12.13) O estranho mundo das expectativas racionais 

A macroeconomia das expectativas racionais baseia

se numa hipótese bem mais atraente do que a de expectativas a

daptativas: os agentes econômicos projetam o comportamento das 

variáveis endógenas a partir do comportamento esperado das va

riáveis exógenas. Essa hipótese aparentemente plausível leva, 

no entanto, a conclusões estranhas. 

Primeiro, tal como na macroeconomia neoclássica, os 

ajustes costumam efetuar-se via preços e não via quantidades, 

mesmo no curto prazo. As alterações das quantidades explicam

se apenas por choques ou contratos salariais de médio e longo 

prazo. 

Segundo, o simples modelo "curva de Phillips - 1S -

LH" analisado na secção 12.7 leva a conclusões empiricamente 

surpreendentes: se o Banco Central fixa a taxa nominal de ju

ros, o nível de preços fica indeterminado; se a taxa naturalde 

juros reais é negativa (desemprego keynesiano), não há equilí-

brio com expectativas racionais; se o banco central indexa 

juros, fixando a taxa realizada em rt = r+Pt+l-Pt também 

costuma haver equilíbrio com expectativas racionais. 

os 
-nao 

Terceiro, em muitos modelos de expectativas racio

nais, não há um único, mas uma infinidade de equilíbrios. Para 

levantar a indeterminação usa-se uma hipótese adicional, a de 

que os agentes econômicos descartem a possibilidade de as pri

meiras diferenças das variáveis endógenas seguirem trajetórias 

explosivas. Ou seja, assume-se que a sociedade firme um pacto 

anti-bolhas. Em mercados como o de ações, taxas flexíveis d? 

câmbio e semelhantes, onde os preços presentes dependem das ex 

pectativas de preços futuros, esse pacto parece nao existir, 

pois as bolhas realmente ocorrem. Noutros casos, como o da de

terminação dos preços no modelo 1S-LM ou no dos salários no mo 

delo de John Taylor, as bolhas parecem uma possibilidade remo

ta, mas a condição de transversalidade usual é tão artificial 

quanto a possibilidade que ela pretende eliminar, um surto in

flacionário por combustão espontânea e sem oxigênio monetário. 
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Quarto, a teoria dos ciclos engasga-se diante da hi 

pótese de expectativas racionais. Tomemos; por exemplo, o mod~ 

lo da secção (12.5), onde o ciclo é gerado pela combinação da 

curva de oferta agregada: 

com a curva de Phillips de salários: 

Tomando as primeiras diferenças da curva de oferta agregada, 

introduzindo a relação de Phillips de salários .e fazendo 

ut-Ut_l=vt , obtém-se a relação de Phillips de preços: 

ht + bCEt_lh t - h
t

_
l = b(I-Et_l)pt + v t 

de onde resulta: 

Et_lht 
1 

h t - l = 
l+bc 

caracterizando a evolução cíclica do produto. 

A questão nesse modelo é que a curva de Phillips de 

salários, no caso, é uma relação "ad-hoc" dissociada da hipót~ 

se de que os trabalhadores procurem maximizar a sua utilidade. 

Com efeito, essa maximização levaria os .trabalhadores a espe

rar que a economia se equilibrasse sobre a curva de oferta de 

mão de obra, ou seja, a pleno emprego. Uma relação de Phillips 

compatlvel com essa hipótese seria: 

a qual, combinada com as primeiras diferenças da curva de ofer 

ta agregada daria: 

e,portanto, Et_lht = O, acabando com a correlação serial do des 

vio do produto. 

Isto posto, levando-se a hipótese de expectativas 

racionais às últimas consequências, conclui-se que, a menos de 
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ruídos brancos, todo desemprego é voluntário. Mas isso, como 

observou Modigliani, equivale a interpretar a Grande Depressão 

como uma fantástica epidemia de preguiça dos trabalhadores nor 

te-americanos! 

Diante de conclusões tão estranhas, conclui-se que 

deve haver algo de errado com a macroeconomia das expectativas 

racionais. Vale examinar onde está esse ponto falho. Para isso 

precisamos voltar ao ponto que Keynes tentou dissecar: como fun 

ciona uma economia de mercado na ausência do leiloeiro walra

siano. A descrição nos leva à teoria dos jogos não cooperati

vos, onde o conceito de racionalidade será discutido na próxi

ma secçao. 



12.58 

12.14) Racionalidade em jogos nao cooperativos 

-Um jogo nao cooperativo de n pessoas e com interfe-

rência da natureza descreve-se, na forma normal, da seguinte 

maneira: i) cada jogador dispõe de um conjunto X. de estratél. 
gias, Xl para o primeiro, X2 para o segundo, ••. X para o 

- . n 
eSl.mo ") d . d . d Ih - . n ; l.l. ca a Joga or l. eve esco er uma estrategl.a x. E X. 

l. l. 
sem poder comunicar-se com os demais; iii) cada jogador esco-

lhe sua estratégia sem saber as estratégias escolhidas pelos 

demais nem que estado da natureza ocorrerá; iv) a utilidade de 

cada jogador depende das estratégias escolhidas, por ele e pe

los demais jogadores, e do estado da natureza que se realizar; 

v) os estados da natureza podem ocorrer de acordo com um siste 

ma conhecido de probabilidades objetivas. Isto posto, a utili

dade esperada de cada jogador será: 

o conceito mais popular de equilíbrio em jogos nao 

cooperativos é devido a Nash. Trata-se de um conjunto de estra 

tégias {xl ,x2 , ... ,xn }, urna para cada jogador, tal que nenhum 

deles possa aumentar a sua utilidade esperada mudando unilate

ralmente de estratégia, isto e, tal que, para qualquer X.EX.: 
1. l. 

- - ) x. 1"'" X l.+ n 
(i=l, ... n) 

A idéia é uma extensão do equilíbrio de oligopólio 

de Cournot. Até que ponto ela corresponde a comportamento ra

cional em jogos nao cooperativos, eis o nó da questão. ~ clar? 

que se cada jogador, ao "escolher sua estratégia, conhecesse as 

escolhas dos demais jogadores, e se considerasse incapaz de a

fetar essas escolhas, um equilíbrio de Nash representaria sim

plesmente o resultado da maximização da utilidade esperada de 

cada jogador. A questão é que o jogo não cooperativo na forma 

normal é, por definição,um jogo de informação imperfeita: cada 

jogador deve escolher a sua estratégia antes de saber a esco

lha dos demais. Isso leva a várias complicações. 
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Comecemos pelos jogos sem interferência da natureza 

(ou, o que dá na mesma, com um único estado possível da natur~ 

za). O verdadeiro sentido de equilíbrio de Nash é o de sabedo

ria a posteriori: verificadas as escolhas dos demais partici

pantes, nenhum jogador se arrepende da estratégia que escolheu. 

Em jogos com diversos estados da natureza, o conceito é híbri

do: trata-se de racionalidade ex-ante no que diz respeito aos 

estados da natureza, mas de sabedoria a posteriori no que tan

ge às escolhas estratégicas dos demais .joga40res~ Çom efeito, 

o que agora cada jogador verifica num equilíbrio de Nash é que 

ele não poderia ter aumentado a sua utilidade esperada mudando 

unilateralmente a sua estratégia. Contudo, conhecido o estado 

da natureza, outra escolha estratégica talvez lhe tivesse pro

porcionado maior utilidade. 

Fiquemos, para simplificar, nos jogos com um único 

estado da natureza, e que já complicam suficientemente a asso

ciação entre racionalidade a priori e equilíbrio de Nash. Há 

dois problemas. Primeiro, muitos jogos práticos são de informa 

ção incompleta: cada jogador conhece a sua função utilidade es 

perada, mas desconhece a dos demais. Nesse caso, não há elemen 

tos para calcular o equilíbrio de Nash. Segundo, mesmo em jo

gos de informação completa, em que cada jogador conhece as uti 

lidades esperadas de todos os demais, o 'arrependimento de um 

jogador que se desvie da estratégia de Nash pode acarretar o 

arrependimento do que jogou a estratégia de Nash. 

A título de exemplo, voltemos ao jogo da metade da 

média, descrito na secção 12.1. Suponhamos que p jogadores se 

comportem corno estrategistas de Nash, tornando xi = O e os n-p 

restantes escolham x j = 0,5. Todos eles se arrependerão, a po~ 

teriori, das escolhas feitas, dadas as opções dos demais. Só 

que o arrependimento nada custa aos jogadores do segundo grupo 

enquanto custa 100 dólares ao estrategista de Nash. Em suma, o 

estrategista de Nash só se comporta racionalmente quando se en 

gaja numa aposta: a de que todos os demais participantes agi

rao corno estrategistas de Nash. Se essa aposta é racional ou 

urna manifestação de irresponsabilidade, depende do jogo. No ca 

so do jogo da metade da média, parece adequado classificar o es-
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trategista de Nash corno irresponsável. 

Isso nos leva a um outro conceito, o de estratégia 

de maximin: trata-se da estratégia que maximiza a utilidade es 

perada do jogador na pior hip6tes~ quanto ãs estratégLas dos 

demais jogadores. A tItulo de exemplo, voltemos ao jogo da me

tade da média. Escolhendo xi no intervalo [0,1], o ganho do 
.ésimo 

1 jogador será: 

1 n 
1 V.==O, L seja, se'x. >. .. se x. > -- x. , ou L x. 1 1 2n j=O J 1 2n-l jfl J 

1 n 
1 V.=+lOO, se x.= L x. , ou seja, se x.= L x. 1 1 2n j=O J 1 2n-l jfl J 

<_1_ 
n 

1 V.=-lOO, se x. L x. , ou seja, se x. < L x. 
1 1 2n j=O J 1 2n-l jfl J 

Corno O ~ x. ~ 1, segue-se que O ~ L x ~ n-l. Segue-se que se 
J jfl j 

n-l .ésimo x. < , o 1 jogador tanto pode ganhar 
1 2n-l 

100 quanto 

perder 100, dependendo da escolha dos demais. Escolhendo 
~ n-l x. _ .. _-__ _ 

1 2n-l 
, o risco de perder 100 desaparece. Qualquer des-

sas escolhas é urna estratégia de maximin. A estratégia dominan 

te de maximin consiste em escolher: 

X. = 
1 

n-l 

2n-l 

o jogador i, com essa escolha, ganhará 100 dólares se todos os 

demais escolherem x.=l, e nada perderá se algum escolher x.<l. 
J ] 

o que é mais racional, escolher a estratégia de Nash 

x. =0 ou a estratégia dominante de maximin x. = (n-l) /(2n-l)? No 
1 1 

paso, a estratégia de maximin parece bem mais sensata, mas is-

so se deve a urna peculiaridade do jogo: quem erra para mais na 

da perde, que erra para menos perde o que ganharia se acertas

se na mosca metade da média. 

Reformulemos a estrutura de pagamentos do jogo, es

tabelecendo urna multa de um d61ar para quem escolher xi acima 

de metade da média, urna multa de dois d6lares para quem tomar 
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x. abaixo da metade da m~dia e mantendo o pr~mio de 100 d61a-
1 

res para quem acertar na mosca metade da m~dia. As estrat~-

gias do l~ash e de maximin continuam as mesmas do caso anteri

or, mas as estruturas de prêmios e punições convidam os jogad~ 

res a serem um pouco mais ousados do que no exemplo anterior. 

Por exemplo, cada um deles pode partir do palpite L x.=(n-l)s. 
j~i J 1 

onde O < s. < 1, e tomar: 
1 

x. 
1 

n-l 

2n-l 
s. 

1 

... 
ficando a meio caminho entre a estrat~gia de Nash e demaximin. 

o que a discussão acima deixa claro é que comporta

mento racional, em jogos não cooperativos, não e um conceito fá 

cil de se estabelecer. Por certo, para uma ampla classe de jo

gos, os do tipo A, o conflito entre as estratégias de Nash e 

de maximin não existe: são os jogos em que todo equilíbrio de 

Nash é uma combinação de estratégias dominantes de maximin e 

vice-versa. Em tais jogos, a pr6pria prud~ncia leva à sabedo

ria a posteriori. Jogos em que cada participante dispõe de uma 

estratégia dominante (isto é, uma estratégia preferível a qua! 

quer outra independentemente do que façam os demais jogadores, 

como no dilema dos prisioneiros) pertencem a essa classe. O 

mesmo acontece com jogos de duas pessoas de soma zero com ponto 

de sela. Um outro exemplo e dado pelo seguinte jogo da méãia: 

"cada aluno, numa classe de n, deve escolher o número x. no in 
1 

tervalo fechado [o i Ü i indicanão por: 

1 
x = 

n 

n 
L 

i=l 
X. 

1 

.ésimo o pr~mio do 1 aluno sera: 

- 2 - 2 V. = 1 - (x.-x) - (x-O,S) 
1 1 

Verifica-se facilmente que as estratégias de maximin e de Nash 

coincidem, 1e~ando todos os alunos a escolher x.=O,S. 
1 

~ plausível supor que em jogos nao cooperativos do 

tipo A, participantes racionais acertem de saída o equilíbrio 

de Nash. Isso vale tanto para jogos de informação completa qu~ 
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to incompleta, pois para identificar a sua estratésia de Qaxi

min, um josador n~o precisa conhecer as utilidades esperadas 

dos demais. 

-O problema sao os jogos do tipo B, em que surge o 

conflito Nash-maximin, como no jogo de ~etade da ~édia. Co~o 

outro exemplo, tomemos o jogo bi-matricial (as casas (a,h) da 

matriz indicando, respectivamente o sanho a do jogador X e o 

ganho b do jogador y) : 

YI YII YIII 

XI ( 3 ; 2 ) (-10;8) (-3;5) 

XII (8; 3) (5; 5) (-10; 4) 

XIII ( 4 i 6 ) (5;-8) (4 i 4 ) 

No caso, as estratégias de maximin sao XIII para o 

primeiro jogador e YIII para o segundo, assegurando um 

mínimo igual a 4 para cada um deles. Contudo, o único 

brio de Nash é a combinação de estratégias (XII,yII ) e 

proporciona um sanho igual a 5 para cada um deles. J:.lais 

ganho 

equilí

que 

uma 

vez, o conceito de racionalidade é ambíguo, mas as estratégias 

de maximin parecem mais atrativas do que as de ~ash. Com efei

to, se X se comportar como estrategista de Nash e Y como de 

maximin, o prejuízo será õe X, que tomará um prejuizo igual a 

10. Do mesmo modo, se o segundo jogador escolher a estratésia 

de Nash YII e o primeiro a de maximin XIII' o prejuízo igual a 

8 será do estrategista de Nash. 

Por certo, em jogos com um Gnico equilíbrio deNash, 

a repetição pode acabar levando ao equilíbrio. Com efeito, fo

ra do equilíbrio, sempre surge o incentivo para que um jogador 

tente mudar unilateralmente de estratégia. Como modelar essa 

converg6ncia para o equilibrio de Nash é assunto aberto ã pol~ 
mica. O protótipo clássico é devido a Cournot: cada jogudor 

ésimo procura maximizar seu ganho no n lance, presumindo que os 

demais parceiros repitam o lance anterior. No exemplo bi-rn3tr! 

cial acima apresentado, supondo que o ponto de partida seja a 
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combinação (XIII;YIII) de estratégias de maximin, teríamos: 

19 lance: XIII'YIII 

29 lance: X111'Y1 

39 lance: X1I 'Y1 

49 lance: X11'Y11 

ou seja, o equilíbrio de Nash seria alcançado no quarto lance, 

mantendo-se daí por diante. 

Do mesmo modo, usando o prctótipo de Cournot para o 

jogo de metade da média, e supondo que o priw.eiro lance todos 

os j9gadores to~em a estratégia dominante de maximin, terlaffios 
no tesiw.o lance: 

n-l t 
x it = { } 

2n-l 

convergindo para o equilíbrio de Nash x.=O quanto t tende para 
1 

o infinito. 

A crítica clássica ao modelo de convergência de Cour 

not é que ele se baseia numa hipótese em que os participantes 

do jogo erram sistematicamente em suas previsões: cada qual m~ 

da de estratégia lance a lance presumindo que os demais repi

tam a estratégia do lance anterior, o que é falso. Podem-se de 

senvolver modelos mais sofisticados de aproximações sucessivas 

para o equilíbrio de Nash. Nenhum deles, no entanto escapa a 

um dilema: num jogo não cooperativo do tipo B, isto é, em que 

há conflito entre as estratégias de Nash e de maximin, ou os 

.jogadores se baseiam em hipóteses falsas ou se comportam com 

imprudência. Donde se conclui que as primeiras podem ser conve 

nientes, desde que forneçam urna aproximação prudente para o e

quilíbrio de Nash. 

Note-se que a convergência para o equilíbrio de Nash 

é uma possibilidade, não urna certeza. Em jogos com mais de um 

equilíbrio de Nash, a questão se complica. A título de exempl~ 

consideremos o jogo bi-matricial: 



(-20;-20) 

(-15i15) 

Y 
rr 

(15j-15) 

(12;12) 

Hã agora dois equilibrios de Nash, (Xr;Yrr ) 
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e 

(Xrr;Yr ), o primeiro 6timo para o primeiro jogador mas pãssi

mo para o segundo, o outro 6timo para o segundo mas p~ssimo p~ 

ra o primeiro. Mais ainda, se cada jogador tentar forçar o e-. . 
quilibrio que lhe e favor~vel, o primeiro escolhendo a estrat~ 

gia Xr' o segundo a estratégia Yr , ambos ficarão no pior dos 

mundos. O bom senso sugere que ambos os jogadores optem pela 

combinação de maximin (Xrr;Yrr ) que assegura a cada um ganho i 
gual a 12, mas isso nada tem a ver com equilibrio de Nash.~ais 

ainda, a dinâmica de Cournot, partindo da corr~inação de maxi

min (X1r;Yrr ) levaria os jogadores a se alternar entre as com

binações (Xrr;Yrr ) e (Xr;Y r ). 



12.65 

12.15) Expectativas racionais e equillbrios de Nash 

Estamos agora em condiç~es de provar uma proposiç~o 

fundamental, na qual se baseia toda a critica ~ macroeconomia 

das expectativas racionais: ela implicitamente supõe que part~ 
-cipantes racionais num jogo nao cooperativo localizem imediata 

mente um equilíbrio de Nash. 

Que o funcionamento de urna economia competitiva sem 

leiloeiro walrasiano ~ um jogo n~o cooperativo ~. ~uest~o que 

dispensa maiores explicações. Cada agente ~ obrigado a tomar 

suas decisões (isto ~, a escolher suas estrat~gias) sem saber 

como agirão os demais. Os agentes eventualmente podem reunir-

se em grupos, como cooperativas e sindicatos, mas feita essa 

ressalva, não dispõem de maiores informações sobre as estrat~ 

gias dos demais. 

Comecemos pelo caso não estocástico, em que a hipó

tese de expectativas racionais equivale à de perfeitaprevis~o. 

O que diz, no caso, um modelo macroeconômico de expectativas 

racionais e que um vetor X de variáveis endógenas e determina

do por um vetor Y de variáveis exógenas controladas pelo gove~ 

no: 

X = f (y) (12.95) 

as componentes de X e Y podendo ser datadas, de modo a descre

ver o comportamento da mesma variável em diferentes períodos. 

Que o vetor de variáveis endógenas X resulta de um 

processo de agregaç~o, é imediato. Numa economia com n agentes 

privados: 

X = g (Xl' X2 ' ..• , Xn ' Y) ( 12 • 96) 

.~simo onde X. e o vetor de decisões do 1 agente. 
1 

Desagregando a economia, o vetor X. deve ser deter-
1 

minado por um processo de maximizaç~o da utilidade Fi(Xl'~"'" 

X Y) do iésim~ agente. Numa economia competitiva é plausível 
n' 

supor que cada agente se julgue capaz de mudar sua estratégia 
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sem alterar a dos demais. Essa hipótese determina a sua função 

de reaçao: 

X. = H. (Xl"" ,X. l'X'+l"'.'X ,Y) 1 1 1- 1 n 
(i=l. .. n) (12.97) 

Suponhamos que o sistema de equaçoes de reaçao seja 

determinado, da.do Y. A hipótese de perfeita previsão implica 

que os vetores Xl 'X2""'Xn obedeçam às equaçoes de reaçao 

(12.97), cuja solução dá: 

X. = h. (y) 
1 1 

(12.98) 

Isto posto, a equação (12.95) I que sintetiza o modelo macroec~ 

nômico , resulta das relações (12.96) e (12.98), tomando-se: 

X = g (h 1 (y) , h 2 (y) I ••• I h
n 

(y) , Y) = f (Y) 

A relação entre a hipótese de expectativas racio

nais e equilíbrio de Nash torna-se evidente. O vetor X de va

riáveis endógenas é uma função dos vetores de decisão indivi-

dual Xl, x2 , ... ,Xn . A decisão ótima Xi de cada indivíduo i e 

função H. (Xl, ... ,X. l'X,+l",.,X ,y) das decisões dos demais 
1 1- 1 n 

indivíduos e do vetor de política econômica Y. O problema da 

interdependência entre os indivíduos soluciona-se pela resolu

ção do sistema de equações de reação dado o vetor de variáveis 

de política Y. Ou seja, encontrando-se, para cada Y, o equilí

brio de Nash do jogo entre os n agentes privados. 

Num modelo de expectativas não racionais I dado Y,os 

X. não sao determinados pelo sistema de equações (12.97), mas 
1 

por equações do tipo: 

X. = H. (Xl*·,.···· ,X~ 1 . 'X~+l ., ... ,X*. ,Y) 
1 1 1 1- ,1 1 ,1 nl 

como nos modelos de equilíbrio temporário da teoria do equilí

brio geral. A construção desses modelos é bem mais complicada, 

em tese, exigindo que se especifique como se estabelece Xki p~ 

ra cada k f i. A hipótese de expectativas racionais elimina os 

sa complicação tomando X!. = ~ . 
K1 K 
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Uma complicação possível é que o sistema de equa-
-çoes de reaçao (12.97) tanto pode ser determinado, impossível 

quanto indeterminado. O primeiro caso corresponde ~ descriç50 

acima apresentada. O segundo, à inexistência de equilíbrio ue 

Nash, e portanto à inexistência de equilíbrio com expectativas 

racionais. O terceiro caso é o de equilíbrios múltiplos de 

Nash, o que leva à multiplicidade de equilíbrios com expecta

tivas racionais, como no modelo IS-LM e outros tantos analisa

dos neste capítulo. 

Passemos agora ao caso estocástico, e que exige al

gUInas hipóteses adicionais. Designando por EL a esperança con

dicional ao conjunto de informaç~es disponível L é preciso su

por que a utilidade esperada de cada agente privado: 

o que so se verifica sob certas hipóteses, cowo a de que a u~i 

lidade Fi (X
l

,x2 , ... ,xn ,Y) seja função linear de Y. Isto posto, 

o equilíbrio de Nash entre os agentes privados dá: 

(12.99) 

-Tendo em vista a equaçao (12.96) segue-se que: 

(12.100) 

dentro do protótipo da macroeconomia das expectativas 

nais. 

racio-
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12.16) Inércia e políticas de rendas - Uma nova visão 

A idéia de que as Hledidas monetárias e fiscais afe

tam as quantidades antes de afetar os preços é tão velha quan

to a macroeconomia. s6 que ela não encontra amparo na macroeco 

nomia das expectativas racionais, a menos quando se apela para 

a existência de contratos a longo prazo, como no modelo de Jolm 

Taylor. Ainda assim, o máximo que a hip6tese de expectativas 

racionais consegue explicar é uma inércia fraca, bem mais bran 

da do que a que se costuma verificar na prática. 

A discussão p~ecedente fornece uma nova explicação 

para o problema da inércia. Uma mudança na política monetária 

ou fiscal implica numa mudança das estratêgias de Nash para os 

vários participantes do jogo. Num jogo tipo B, quer a informa

ção incompleta, quer a incerteza de cada jogador de que os de

mais imediatamente localizem as novas estratêgias de Nash, e 

um obstáculo ao deslocamento imediato para o novo equilíbrio.! 

nércia é o termo genérico que indica as dificuldades para se 

encontrar imediatamente um equilíbrio de Nash num jogo não coo 

perativo do tipo B. 

Ilustremos a discussão acima com um exemplo. Admita 

mos uma economia com um contínuo de bens, um para cada numero 

real O ~ x ~ 1, cada qual produzido por um agente econômico. O 

produto nominal R da economia ê controlado pelo governo, pres~ 

mivelmente pelo controle de'algum agregado monetário relevante. 

Cada agen'te econômico deve fixar seu preço P x antes de conhe

cer os preços fixados pelos demais. Isto feito, o índice geral 

de preços é dado por: 

p=g{5
1 

z(x,P )dx} 
O x 

(12.101) 

onde g(z(x,Px » é função crescente de Px e onde P é homogêneodc 

grau um nos P , isto é: x 

Àg{~: z(x,px)dx) ~ (12.102) 
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Admitamos que a utilidade do indivíduo x seja fun

çao homogênea de grau zero de Px,P,R. E que, para cada par (P,R), 

exista um Gnico Px tal que maximize essa utilidade: 

P 
x 

f (p, R) 
x 

(12.103) 

P e o preço do bem x que maximiza a utilidade do seu produtor x 
dado o nível geral de preços e dado o produto nominal R. O prQ 

blema é que cada individuo x e obrigado a fixar P antes de co-
x 

nhecer o nível geral de preços P e o p~oduto nominal R. Um go-

verno com credibilidade acima de qualquer suspeita pode tornar 

R predeterminado. Ainda assim, Px deve ser fixado antes que se 

conheça P, que pela equação (12.101) depende do conjunto dos 

Px (O ~ x ~ 1). Admitiremos que fx(P,R) seja função continua, 

crescente nas suas duas vari~veis e homogênea do grau um (o 

que resulta de a utilidade individual ser homogênea de grau ze 

ro em P ,P,R) e que, para qualquer P positivo se tenha: 
x 

= 00 

Imaginemos que todos os agentes econômicos imaginem 

que o nível geral de preços será igual a P* e que o produto no

minal seja igual a R. Isto posto, cada agente econômico tomar~ 

Px = fx(P*,R). Corno consequência, o verdadeiro nível geral de 

preços ser~, de acordo com a equação (12.101): 

1 
P = h(P*,R) = g ~ S O z(x, fx(P*,R) )dx} 

o que obviamente pode levar a erros de previsão, 

P t- P*. 

(12.104) 

isto 
~ 

e, a 

Notemos que, pelas hipóteses acima, h(P*,R) é fun

çao continua, crescente em ambas as vari~veis e homogênea do 

grau um. Além disso, para qualquer P* positivo: 

h(P*,O) = O h(P*,oo) = 00 

Daí se segue que, para cada P positivo, existe um 

Gnico real R > O tal que: 

h(P,R) = P (12.105) 
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Como h (p, R) é homogênea do primeiro grau nas suas duas 

variáveis, essa equaçao resolve-se por: 

R = P (12.106) (c > O) 
c 

Podemos agora provar imediatamente a existência e 

unicidade do equilibrio de Nash no jogo de fixação dos preços. 

Num tal equilibrio, todos os participantes do jogo devem pre-

ver corretamente P e R, t06ando P de acordo com 
x a equaçao 

(12.103). Segue-se, pelas equações (12.105) e (12.106) que: 

P = cR (12.107) 

ExaminemOs agora o oroblema da inércia. AdIT,i taDoS 

que o governo, ap6s manter por muito tempo o produto nominalem 

R, decida-se a mudá-lo para RI. Presume-se que, antes da ffiudan 

ça os agentes econômicos já se tivessem acomodado ao 

brio de Nash em que P=cR, fixando Px = fx(CR,R). 

equili-

o problema e como reagem os agentes econômicos, lo-

go apos o governo anunciar a mudança do produto nominal de R 

para R I. Num joso tipo B, a localização no novo equilibrio de 

Nash pode -nao ser imediata, quer porque os agentes econômicos, 

com informação incompleta, desconheçam a equação (12.101), que 

fecha o sistema de equações, quer porque eles suspeitem de que 

os demais participantes não se movam prontamente para a nova 

estratégia de Nash. Na dinámica de Cournot, supondo que os a

gentes econômicos acreditem· efetivamente na mudança do produto 

nominal de R para RI, a dinámica do indice geral de preços se 

determinara a partir de: 

o que implica: 

(12.108) 

Como a função h é crescente e homogêna de grau um 

nas suas duas variáveis, e fácil provar que o nível geral ãe 

preços converge para o novo equi librio de Nash, em que P = cR I . 

A titulo de exemplo, se P t - l > cRI, segue-se que: 
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o que significa que P t-l > P t > cR'. Segue-se que o nível geral 

de preços seguirâ urna sequ~ncia decrescente e limitada infe

riormente, e portanto convergente para CR', o novo equilíbrio 

de Nash. 

A in~rcia ~ o resultado dessa chegada ao novo equi

líbrio de Nash por aproximaç6es sucessivas. Inicialmente, o 

produto real era R/P = l/c. No meio do caminho, o oroduto real . . ..... 

torna-se igual a R'/P t , até chegar ao novo equilíbrio de Nash 

igual ao inicial, em termos de produto real. 

A discuss~o acima pode ser transposta para explicar 

a inércia inflacionária. Basta supor que, antes do programa de 

estabilizaç~o, o governo expanda o produto nominal a uma taxa 

constante r, e que os agentes econômicos tomem R=R (l+r)t e 
o 

P = po(l+r)t, num equilíbrio móvel de Nash à taxa r, por perí~ 
do. Subitamente, o governo resolve estabilizar o produto nomi

nal. Ainda que os agentes econômicos creiam piamente nas pro-

messas do governo, nem todos admitir~o que os demais agentes 

econômicos continuem a aumentar seus preços, ou à taxa r, ou a 

algo um pouco inferior, mas positivo. Isso é suficiente para~ 

plicar a inércia inflacionâria. Se a economia estiver pratica

mente indexada, ni~gu~m se desindexa espontãneamente sem ter a 

certeza de que todos os demais se desindexam. 

A discussão acima, de certa forma, reabilita teori

camente a hipótese das expectativas adaptativas. A hipótese va 

le na medida em que descreve a localizaç~o de um equilíbrio de 

°Nash num jogo n~o cooperativo 60 tipo B por aproximações suce~ 

sivas. Apenas, não faz sentido modelar expectativas independe~ 

tes das políticas esperadas do governo, na tradição de Cagan.A 

síntese, é uma teoria de expectativas adaptativo-racionais, c~ 
-mo no modelo acima apresentado de fixação de preços. Elas sao 

racionais no que concerne a R,adaptativas quanto ao nível geral 

de preços P. 

Dentro dessa concepçao, as políticas de rendas, ou 

seja, as de controles tem?orârios de salârios e preços, encon 
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tram uma justificação teórica: elas se destinam a apressar a 

localização do novo equilíbrio de Nash. No exercício preceden

te, suponhamos que após o governo ~udar a renda nominal de R 

para RI decrete que todos os preços devem variar na mesma pro

porçao. A utilidade do decreto ~ que, urna vez que todos os a

gentes se convençam de que o novo nível geral de preços será 

p l = PR'/R todos eles localizarão sem incertezas as novas es

trat~gias de Hash. ~esse sentido, as políticas de rendas, embo 

ra Qiscutíveis na medida em que constrangem o comportamento in

dividual, valem pelo seu contefido informacional, ou seja, como 

os outros se comportarão. 

e claro que políticas de rendas mal orquestradas p~ 

dem ser uma tentativa infrutífera de combater a inflação pelos 

seus efeitos, como se discutiu no Capítulo x, a começar pelo 

famigerado Plano Cruzado. Contudo, como tamb~m se viu no Capí

tulo X, elas podem ser bem sucedidas, como aconteceu no Bra

sil em 1964, e na França, Itália e Espanha na d~cada de 1980. 

O que interessa à presente discussão ~ por que políticas de 

rendas bem articuladas podem ser fiteis, tema que a teoria eco

nômica jamais explicou convincentemente. A resposta ~ que elas 

podem apressar a localização do equilíbrio de Nash. 
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12.17) Exercícios 

1) Seja (WiP) u~ espaço de probabilidades finito: y,xl"",x
n 

variáveis aleatórias definidas em W. Defina a esperanca con 
> -

dicional E(ylxl, ... ,xn ). Hostre que a esperança condicional 

é o estimador não tendencioso de y em função xl"",x
n 

de 
-r' • • _ • 

mlnlma varlanCla. 

Sugestão: O espaço de probabilidades é o conjunto de pontos 

(wl' .... ,wN) de W e as respectivas probabilidades Pl""PN , 

Uma variável aleatória e uma funç~o definida em W e com va

lores reais. Se z = f(w) é uma variável aleatória, sua es

perança materr.ática é I por definição, E Z = Pl f (w 1) + ... +p ~/:l). 

Seja X=(xl' ..... ,xn ) um vetor de vaiiáveis aleatórias. 

As possíveis realizaç6es de X determinam uma partição de W, 

no sentido de que, dado X, sabe-se que a realização foi um 

evento em W, isto é, um determinado subconjunto de seus pon 

tos W(X). As probabilidaães condicionais a X de cada 

de W são fornecidas pelo teorema de Bayes: Px(wi )= 

se w. E Xi e Px(w.)=O se w. ~ X. 
1 J J 

2) No exercício anterior prove que, se ELy = E(ylxl, .... ,xn ): 

i) EL(alYl+a2Y2) = alELY1+a2ELY2 para quaisquer variáveis 

aleatórias Yl'Y2' e para quaisquer constantes a l ,a2 · 

ii) EL(C) = c, para qualquer constante c; 

iii) para quaisquer variáveis aleatórias Yl Y2: 

EL (y l ELY2) = (ELY1) (ELY2) 
O 

A partir desses resultados e dos do exercicio 1 prove que: 

a) E2 = E L L 

(teorema da projeção) 
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3) Tome o modelo de Gray-Fischer discutido na secçao 12.6. Su

ponha conhecidas as variâncias dos choques de oferta u
t 

e 

dos choques de dem~nda e t , os quais se supõem não corrcla

cionados. Calcule o grau de indexação salarial que minimiza 

a variância do produto. 

-4) O modelo de Gray-Fischer supoe a possibilidade de indexação 

instantânea dos salários. Admita que isso não seja possível, 

pelas defasagens no cálculo do custo de vida, e que por is

so a equação (12~42) deva ser substituída por: wt = W*+~Pt-l' 
Resolva o novo modelo e interprete os resultados. 

5) Resolva o modelo "curva de Phillips - IS-LM" da secçao 12.7 

substituindo a relação IS (12.48) por: 

6) (O modelo de salários justapostos de Stanley Fischer). 

Suponha uma economia onde metade dos contratos de trabalho 

são celebrados em 1 de janeiro, metade em 1 de julho. Cada 

contrato é fixado por um ano, prevendo para o primeiro se

mestre de vigência o salário de pleno en:prego esperado para 

esse primeiro semestre, e para o segundo semestre de vigên

cia o salário de pleno emprego esperado para esse segundo 

semestre. Isto posto, os contratos celebrados no início do 

período t fixam um salário nominal igual a Et_lWt para o p~ 

ríodo t e Et_lWt +l para o período t+l, W indicando o loga

ritmo do salário a pleno emprego. Assim, o salário médiose~ 

métrico no período t é dado por: 

Complete o modelo com as equaçoes de oferta agregada: 

onde u
t 

é um choque de oferta, e com a equação quantitativa: 



12.75 

Pode-se assegurar a neutralidade da política monecirria? 

Em caso contr5rio, determine a regra monet~ria que: i) mi

nimiza a vari~ncia do produto; ii) minimiza a vari~ncia dos 

preços. 

7) No modelo de Stanley Fischer acima discutido suponha que, 

inicialmente, a taxa de inflação é constante igual a~. Um 

progra~a de estabilização monetária necessariamente exige 

recessão? 

8) Estenda o exercício acima ao caso em que os salários justJ

postos ã Stanley Fischer são firmados por n períodos. 

9) Trate o tempo corno variável contínua e suponha perfeita pr~ 

visão. Indicando por R a taxa de juros a longo prazo (a das 

perpetuidades) e r a taxa de juros a curto prazo, demonstre 

a relação: 

. 
r = R -

R 

R 

Sugestã~: Indique, por v(t) o valor, no instante O, de urna 

promessa de pagamento de urna unidade monet~ria com vencimen 

to no instante t, e lembre que: 

10) Com base no exercício acima, torne urna economia com preços 

rígidos, capacidade ociosa e considere o modelo IS-LM na 

forma: 

h = C-DR 

m = ah - ar 

Explique a razão econômica para que a taxa de juros releva~ 

te seja a de longo prazo na curva IS e na relação LM. Dcs-
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cartando trajetórias explosivas, examine os efeitos sobre o 

produto e taxas de juros de uma expansão fiscal e de uma ex 

pansão monet"ária. r: possível impor a condição ãe que o des

vio do produto não dê saltos? 

11) O valor presente At de uma aça"o e igual ao valor atual do 

próximo dividendo esperado mais o da próxima cotação At+l' 

isto é: 

• ..J • ... .- -\ ..... 

onde Vt,t+n indica o valor, no instante t, de uma promessa 

unitária de pagamento com vencimento no período t+n. Em que 

condições se pode afirmar que o valor da ação é o valor a

tual esperado dos dividendos futuros? Examine a seguinte a

firmação: é possível que o Banco Central não altere a taxa 

de juros de curto prazo e que todos creiam que as empresas 

continuarão distribuindo os mesmos dividendos, mas que ain

da assim o preço das ações despenque. 

12) A oferta líquida de uma ação e dada por: 

(b > O) 

onde P t é o logaritmo de seu preço. A demanda possui 

componentes: 

duas 

i) a dos investidores racionais, Dlt = A - BPt + CE t (Pt+l-Pt) 

ii) a dos investidores especulativos, D2t = G-DPt + F (Pt-Pt-l) 

onde B,C,D,F são constantes positivas. Os efeitos da taxa 

de juros estão embutidas nas constantes A e G. 

Suponha que, até o instante O o preço das ações esteja 

em seu equilíbrio p . A partir do período 1, uma mudança o 
nos parâmetros A e G torna o preço de equilíbrio estacioná 

rio igual a Pf. Examine a existência de trajetórias nao ex

plosivas de equilíbrio com expectativas racionais. 

13) O exercício anterior supoe que não haja restrições as ven

das ã descoberto, isto é, que as demandas Dlt e D2t possam 
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tornar-se negativas, sem qualquer limite. Suponha agora que 

as vendas a descoberto sejam proibidas. Examine a trajetória 

dos preços. 

14) Seja rt a taxa de juros cobrada no período t para operaçoes 

com vencimento no período t+l (taxa logarítmica). Abstraída 

a aversão ao risco, a taxa àe juros Rmt nas operaçoes com m 

períoàos de vencimento será igual a: 

... 

a sequ~ncia Etrt+l, ... ,Etet+m_l' demoninada estrutura a ter 

mo da taxa de juros, podendo ser observada ou nos mercados 

futuros de taxas de juros, ou inferida a partir àos Rmt pa

ra diferentes valores de m. Examine a conexão entre essa 

fórmula e a do exercício 9. 

15) Um operador de mercado aberto compra títulos de renda fixa 

e se financia por uma sequ~ncia de operações de "overnight". 

Assim sendo, a remuneração do operador é igual a uma comis

são pela prestação de serviços mais ou menos a variação i

nesperada da taxa de juros. Suponha que o operador deseje 

planejar suas compras por n períodos. Uma alternativa é com 

prar títulos de um período, e renovar a operação n vezes.O~ 

tra, é comprar títulos com n períodos de prazo. Alguns ope

radores preferem essa segunda modalidade, alegando que, com 

títulos de prazo longo, os prejuízos de curto prazo se com

pensam com os lucros. Examine essa alegação, supondo que as 

variações imprevistas nas taxas de curto prazo sejam nao cor 

relacionadas. 

16) O modelo dinâmico de Mundell-Fleming, para uma economia com 

taxas flutuantes de câmbio, parte das seguintes hipóteses: 

r = r' 
. 

+ e ( a) . 
yh (b) (y O) P == > 

h == C-Dr + Ge ( c) (D > Oi G > O) 

e = e-p+p' (d) 

m == ah-br+p (e) (a > O' , b > O) 



onde: 

r = taxa interna de juros; 

r'= taxa externa de juros; 

p = logaritmo do deflator implícito ào PIB; 
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p'= logaritmo do índice de preços dos produtos de impor-
tação; 

h = desvio 00 produto; 

e = taxa real de câmbio (em logaritmos); 

e = logaritmo da taxa nominal de câmbio; 

m = logaritmo da oferta de moeda. 

o modelo supõe constantes as variáveis externas r' ,pio As 

variáveis exógenas, C,m podem pular. As variáveis endógenas 

e,r também podem pular. Já o nível de preços p, supoe-se 

amarrado a condições iniciais, ou seja, não pode pular. 

a) interprete as equações do modelo; 

b) mostre que o modelo pode ser expresso em termos de uma 

variável prospectiva (e, por exem?lo) e outra retrospec

tiva (p, por exemplo), e que suas equações levam a um 

equilíbrio em ponto de sela. 

17) No modelo de Hundell-Fleming do exercício 16 examine o efei 

to de urna expansão monetária, àe m para m'. 

18) No modelo de Mundell-Flernrning examine o efeito àe um salto 

fiscal de C para C'. 

19) No modelo dinâmico de Mundell-Fleming, suponha que até o 

20) 

instante O o parâmetro fiscal àa curva 15 mantém-se cons

tante, igual a C. A essa altura ele salta para C', voltando 

gradualmente à posição inicial, de acordo com C(t) = C+ (C'-C) e -rt. 

Examine o que ocorre com a taxa de juros, a taxa nominal e 

a taxa real de câmbio. Na equação (c) suponha a=O. 

No mesmo modelo, 

gradativa seguida 

C(t) = C + (C'-C) 

examine os efeitos de urna expansao fiscal 

de uma volta a estaca zero, do tipo 

(e-rt_e-st), os parâwetros sendo tais que 



12.79 

C(t) cresça de C até C e daí caia gradualmente até vol-max 
tar a C. Mostre, num gráfico, a relação entre a taxa real 

de câmbio e e C(t). Na equação (e) suponha a=O . 

. 
21) Substitua, no modelo de l1undell-Fleming, a hipótese de per-

feita substituibilidade dos ativos em diferentes moedas, p~ 
-la equaçao: 

r = r'+~ + fP (f > O) 

onde P indica o passivo externo líquido d.o país. Suponha que 

o saldo de transações correntes seja igual a rP + G8 - Ah. 

Examine os efeitos de uma expansão fiscal per~antente, de 

C para C'. 

22) (A bolha inflacionária). Tome o modelo de Cagan da secçao 

10.1, onde o déficit pfiblico é financiado via expansão rnon~ 

tária. Suponha expectivas racionais e abstraia choques, o 

que leva a perfeita previsão. Mostre que, com essa hipótese, 

a taxa de inflação de equilíbrio é a equivalente à que re

sultaria da instabilidade de Cagan. O resultado fere o bom 

senso, na medida em que conclui que um corte do déficit pu

blico aumentaria a taxa de inflação. Critique o exercício, 

inclusive no que tange ao diagrama de fase. 
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