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Flutuações Econômicas de Curto Prazo 

 

• Flutuações econômicas ocorrem de ano para ano 

– Na maioria dos anos a produção de bens e serviços 
aumenta 

– Em alguns anos esse crescimento não acontece, 
causando recessão 

• Uma recessão é um período qualquer de redução do PIB 
real, das rendas dos indivíduos e de aumento de 
desemprego 

• Uma depressão é uma recessão severa e longa 
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Três Fatos Sobre Flutuações 

• São irregulares e imprevisíveis 

– Em economia são chamadas de “ciclos de negócio” 

• A maioria das variáveis macroeconômicas, como já vimos, 
flutuam juntas (principalmente as relacionadas a renda e 
produção) 

– Embora flutuem juntas, elas flutuam em diferentes 
quantidades 

• A redução da produção gera um aumento do desemprego 
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Longo e Curto Prazos 

 

• A maioria dos economistas acredita que a Teoria Clássica 
descreve o mundo no longo prazo, mas não no curto prazo 

– Mudanças na oferta de moeda afetam apenas variáveis 
nominais 

– A premissa da neutralidade monetária não vale para o 
curto prazo 
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Modelo Básico de Flutuação Econômica 

 

• Duas variáveis são utilizadas para se estudar as flutuações 
de curto peazo 

– A produção de bens e serviços de uma economia (PIB 
real) 

– O nível geral de preços medido por um índice de 
inflação, ou mesmo, o deflator do PIB 
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• Nós utilizamos o modelo de demanda e oferta agregada 
para tentar explicar as flutuações econômicas no curto 
prazo 

• A curva de demanda agregada mostra a quantidade de 
bens e serviços que as famílias e firmas querem adquirir a 
cada nível de preço 

• A curva de oferta agregada mostra a quantidade de bens 
e serviços que as firmas querem vender a cada nível de 
preço 
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Como a Curva de Demanda Pode se Mover 

 

• Mudanças no Consumo 

• Mudanças no Investimento 

• Mudanças nos Gastos do Governo 

• Mudanças nas Exportações Líquidas 

 

 



Teoria da Determinação da Renda e do Produto 

Oferta Agregada 

• No longo prazo a curva de oferta é perfeitamente 
inelástica 

• No curto prazo a curva de oferta é positivamente 
inclinada 

• No longo prazo a produção de bens e serviços de 
uma economia depende da quantidade de fatores 
de produção (trabalho, capital, tecnologia, 
recursos naturais) disponíveis 

• O nível de preços não afeta essas variáveis no 
longo prazo 
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• A curva de oferta agregada ocorre na taxa natural 
de produção 

• Esse nível de produção é também chamado de 
 produto potencial ou produto de pleno emprego 
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Oferta Agregada – Longo Prazo 
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Como a Curva da Oferta Pode se Mover 

 

• Mudanças no Capital 

• Mudanças no Trabalho 

• Mudanças na Tecnologia 

• Mudanças nos Recursos Naturais 
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