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Curva de Phillips

O Tradeoff entre Inflação e Desemprego no Curto Prazo

Desemprego e Inflação

 A taxa natural de desemprego depende de várias
características do mercado de trabalho.

 Exemplos incluem legislação de salário mínimo, o poder de
mercado dos sindicatos, o papel dos salários de eficiência e a
eficácia da busca de empregos.

 A taxa de inflação depende principalmente do crescimento na
oferta de moeda, controlada pelo BC.



Curva de Phillips

 A sociedade se depara no curto prazo com um tradeoff entre

desemprego e inflação.

 Se os formuladores de política econômica expandirem a

demanda agregada, eles podem reduzir o desemprego, mas só

às custas de uma inflação mais elevada.

 Se os formuladores de política econômica contraírem a

demanda agregada, eles podem reduzir a inflação, mas só às

custas de um desemprego temporariamente maior.



Curva de Phillips

A curva de Phillips ilustra a relação de curto prazo entre inflação
e desemprego.



Curva de Phillips

Demanda Agregada, Oferta Agregada e a Curva de Phillips

 A curva de Phillips simplesmente mostra as combinações de

inflação e desemprego que surgem no curto prazo à medida

que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a

economia ao longo da curva de oferta agregada de curto

prazo.



Curva de Phillips

 Um aumento na demanda agregada por bens e serviços leva a

uma maior produção e a um maior nível de preços.

 Maior produção resulta em um menor nível de desemprego.



Curva de Phillips

Como a curva de Phillips se relaciona com a demanda agregada e
a oferta agregada

Quantidade

Produzida
0

Oferta agregada

no curto prazo

(a) O modelo da demanda agregada e da oferta agregada

Taxa de

Desemprego (%)                     
0

Taxa de

Inflação

(% ao ano)

Nível de

preços

(b) Curva de Phillips

Curva de Phillips
Demanda

Agregada baixa

Demanda

Agregada alta

(a produção

é de 8 mil)

B

4

6

(a produção

é de 7.500)

A

7

2

8,000

(desemprego

De 4%)

106 B

(Desemprego 

De 7%)

7,500

102 A



Curva de Phillips

Demanda Agregada, Oferta Agregada e a Curva de Phillips

 A curva de Phillips simplesmente mostra as combinações de 

inflação e desemprego que surgem no curto prazo à medida 

que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a 

economia ao longo da curva de oferta agregada de curto 

prazo.



Curva de Phillips

 Um aumento na demanda agregada por bens e serviços leva a 

uma maior produção e a um maior nível de preços.

 Maior produção resulta em um menor nível de desemprego.


