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Ciclos Econômicos 

• As economias tendem a crescer ao longo do tempo, mas de 

uma maneira irregular. Tendem a oscilar em torno de suas 

tendências de longo prazo. 

 

O que é um ciclo econômico? 

•  Um ciclo econômico é um movimento periódico, para cima e 

para baixo na produção, emprego, consumo, investimento e 

outras variáveis econômicas relevantes. 

 



Ciclos Econômicos 

Burns e Mitchell (Measuring Business Cycles, 1946) destacam 5 

pontos principais sobre um ciclo econômico: 

 

1. Os  ciclos econômicos são flutuações da atividade 

econõmica agregada e não de uma variável específica; 

2. Há expansões e contrações da atividade econômica; 

3. As variáveis econômicas mostram co-movimentos -  e eles 

apresentam padrões regulares e predizíveis ao longo do 

ciclo econômico. 

4. O ciclo econômico é recorrente, mas não períódico. 

5. O ciclo econômico é persistente. 
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Ciclos Econômicos 

Expansões e Contrações 

Depois de uma depresão ( ponto mis baixo de um ciclo ), a 

atividade econômica aumenta gerando uma expansão ou um 

boom até atingir um pico (peak) 

• Uma recessão partcularmenete severa é chamada de 

depressão. 

• A sequência de um pico a outro é o que chamamos então 

de ciclo econômico (business cycle). 



Ciclos Econômicos 

• Os  pico (peaks) e vales (troughs) são os porntos de 

inflexão (turning points)  do ciclo econômico. 



Ciclos Econômicos 

Iniciando de uma média, um boom é um aumento que dura até o 

pico; uma recessão é uma queda do pico até a média; uma 

depressão é uma queda do produto da média até o vale; uma 

recuperação é um aumento  do produto até a média. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Business_cycle_01.png
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Ciclos Econômicos nos EUA: 1860 - 2000 
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Ciclos Econômicos 

Por que o produto flutua? 

• A teoria dos ciclos econômicos está preocupada com o fato de 

porque as economias não crescem de modo suave, mas sim 

apresentam flutuações recorrentes. 

• A produção agregada flutua de modo marcante nas economias 

capitalistas. Elas possuem uma forte tendência (de crescimento 

econômico), mas longe de ser um crescimento suave, ele 

flutua em torno desta tendência com significativa amplitude.  



Ciclos Econômicos 

•  Tais flutuações são chamadas de ciclos econômicos. 

As Fases de um Ciclo Econômico 

Schumpeter (1939) definiu quatro fases para um ciclo econômico: 

 (i) boom; 

 (ii) recessão; 

 (iii) depressão; 

 (iv) recuperação. 
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corrente 

O produto corrente flutua  
em torno de sua tendência  
de crescimento de longo prazo. 
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