
ECONOMIA 

Prof. Alex Mendes 

Macroeconomia 

Ciclos Econômicos 

Parte 03 

 

        



Ciclos Econômicos 

Classificação dos Ciclos Econômicos: Duração 

 

a) Curto prazo: 3 – 4 anos [40 meses]  - Ciclos de Kitchin. 
 
 - evidências para os EUA 
 
 Cycles and Trends in Economic Factors, 1923, REStat.  
 Identificou um ciclo de estoques de 3 a 5 anos.  
   

 



Ciclos Econômicos 

b) Ciclos de Juglar:  7 – 10 anos 
 
 - duração entre os vales de 7 a 10 anos; 
 - era  um padrão associado ao RU no século XIX; 
 - evidências para o Reino Unido; 
 
 "Des crises commerciales", 1856, Annuaire de l'economie 
politique.  
 Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, 
en Angleterre, et aux Etats-Unis, 1862.  
 Du Change et de la liberte d'émission, 1868.  
 Les Banques de depôt, d'escompte et d'émission, 1884  
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c) Ciclos de Kuznets: 15-20 anos 

 

 - é conhecido também como ciclo de construção e transporte. 
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d) Ciclos de Kondratiev – duração de 50 anos 

 - relacionados a mudanças tecnológicas; 

 - a duração e o tempo de maturação dos equipamentos de 

capital é que explicariam a duração dos ciclos econômicos. 

 - os investimentos vêem em ondas; 

 - Kondratiev (1922) buscou computar os ciclos de longo prazo, 

destacando suas características cíclicas. 
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(1) A Revolução Industrial (1787-1842) constitui-se na mais 

famosa onda de Kondratiev: o boom iniciou por volta de 1787 e 

tornou-se uma depressão no inicio das Guerras napoleônicas em 

1801 e, em 1814 aprofundou-se numa depressão que durou até 

1827, quando inicia uma recuperação que dura até 1842.  

 Esta onda de Kondratiev baseou-se nas indústrias têxteis, 

ferro e das máquinas a vapor.  
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(2) The Bourgeois Kondratiev (1843-1897): após 1843, o boom  

reemergiu e uma nova onde de Kondratiev iniciou.  

 Ela foi resultado dos investimentos em ferrovias no Norte da 

Europa e Estados Unidos e foi acompanhada pela expansão das 

indústrias do fero e carvão.  

 O boom acabou em torno de 1857 quando se inicia uma 

recessão. A recessão torna-se uma depressão em 1870, a qual 

dura até 1885. A recuperação inicia depois de 1885 e dura até  

1897. 
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(4) The Fourth Kondratiev (1950?- 2010?). Há muito debate 

sobre a datação da quarta onde de Kondratiev – em grande parte 

devido as confusões geradas pelas baixa flutuações nos níveis de 

preços e pelas políticas keynesianas de demanda agregada. Assim 

sendo este debate está ainda para ser resolvido. Talvez as datas 

mais aceitáveis seja que o boom tenha iniciado em torno de 1950 

e tenha durado até 1974, onde se inicia uma recessão.  



Ciclos Econômicos 

Quando (e se) esta recessão se transforma em depressão é por 

volta de 1981. 

 

 Contudo, há um certo consenso de que a recuperação inicia-

se por volta de 1992 e é projetada que dure até um próximo 

boom que se iniciará em torno de 2010 (?). 
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P:  boom 

R:  recessão 

D:  depressão 

E:  recuperação 


