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Capacidade de intervenção 
governamental

• Na teoria keynesiana , atribui-se papel essencial 
de regulação ao governo, enquanto 
nos modelos clássicos o governo 
aparece mais como fonte de instabilidade
do que de correção dos desequilíbrios.do que de correção dos desequilíbrios.

• Questão : qual é a possibilidade de 
a política econômica evitar as flutuações 
econômicas decorrentes de choques econômicos?



Problema maior das defasagens

• Uma vez 1. identificado o choque, 2. decidido
intervir, 3. identificado o instrumento adequado, 
4. quando a política econômica começará a 
surtir efeito, as condições econômicas poderão 
já estar completamente alteradas , tendo ela
efeito desestabilizador ao invés de estabilizador.

• A existência de defasagens é forte argumento 
contra a tentativa dos governos 
de evitarem as flutuações econômicas.

• Ex.: caso de super-aquecimento da economia => 
pressão inflacionária X reversão do ciclo.



Defasagens da política econômica

• Perturbação temporária : 
desvio de rota
que tende a ser corrigido 
pelos rumos normais
dos negócios => 
melhor não fazer nada.

• Defasagem interna : 
corresponde ao intervalo 
de tempo que transcorre 
entre:
1. a ocorrência
(e o reconhecimento) melhor não fazer nada.

• Perturbação 
permanente : 
tanto a análise 
da melhor política
quanto sua 
implementação
demandam tempo .

(e o reconhecimento) 
do choque e 
2. a implementação da 
ação política adequada.

• Defasagem externa : 
intervalo entre: 
1. a implementação da 
política e 2. seus efeitos.



Defasagens dos instrumentos

• Em geral, 
os instrumentos de
política fiscal possuem 
defasagem interna maior, 
pois necessitam ser 

• A política fiscal atua, 
diretamente, sobre 
a demanda. 

pois necessitam ser 
aprovados pelo 
Congresso. 

• Os instrumentos de 
política monetária
possuem defasagem 
externa maior.

• A política monetária
atua, indiretamente, 
demorando para que, 
uma vez implementada, 
atinja seu objetivo.



Utilização dos estabilizadores automáticos

• Para evitar as defasagens, a atuação dos 
estabilizadores automáticos começa 
tão logo ocorra o choque, independentemente,
1. da identificação e 
2. da tomada de decisão por parte do governo.

1. Alíquotas progressivas de imposto : 
a arrecadação expande, quando a economia está 
aquecida, funcionando como freio; 
a arrecadação reduz, quando a economia se desaquece. 

2. Gastos assistenciais , como o seguro-desemprego, 
que tendem a ampliar nas recessões e 
contrair nas expansões.



Capacidade de antecipação

• A técnica dos indicadores antecedentes
refere-se à escolha da série de variáveis
que componham determinado índice , cujo valor, 
em determinado momento, consiga antecipar 
o comportamento da variável objetivo no futuro.o comportamento da variável objetivo no futuro.

• Essas informações , além de possuírem 
correlação elevada com a variável objetivo
e a defasagem desejada para a antecipação, 
devem estar disponíveis em tempo hábil.



Elaboração de 
cenários econômicos

• A técnica inclui a construção de modelo econômico
que explicite: 
1. as variáveis endógenas,
cujos valores queira-se determinar, 
2. as variáveis exógenas,
que influem em seu comportamento, e que influem em seu comportamento, e 
3. a relação entre as variáveis, isto é, a estimação 
dos parâmetros que relacionam as variáveis.

• Em seguida, deve-se: 
1. formular hipóteses sobre o comportamento das 
variáveis exógenas para poder-se 
2. estimar o comportamento das 
variáveis desejadas .



Previsões
1. Define-se o economista como 

“o expert que saberá amanhã porque as coisas 
que ele previu ontem não aconteceram hoje”... 

2. “Economistas previram 9, 
fora as últimas 5 recessões”.fora as últimas 5 recessões”.

3. “A astrologia foi inventada 
para a ciência econômica parecer séria”.

4. “Os homens de negócios se lamentam porque 
estudo de economista geralmente revela que 
a melhor época para comprar algo já passou”... 



Previsões
5. “Existem tantas opiniões diferentes sobre o futuro 

da economia quanto existem economistas”.

6. “Os peritos em previsões não falam com vozes 
discordantes; todos dizem mais ou menos 
a mesma coisa ao mesmo tempo. 
E o que dizem é quase sempre errado”.E o que dizem é quase sempre errado”.

7. “Na realidade, a economia é ciência exata: 
erra 100% das vezes”.

8. Galbraith dizia que: 
“temos duas classes de previsores: os que nada 
sabem... e os que não sabem que nada sabem”.



Previsões
• O problema maior está não nas diferenças 

entre as diversas previsões econômicas, 
mas sim nas diferenças entre as previsões 
como um todo e o que acontece. 

• A análise do desempenho dos modelos de • A análise do desempenho dos modelos de 
previsão , checando com a (fácil) sabedoria ex-post, 
demonstra que existiu a previsão de consenso, 
em torno da qual agregaram-se os peritos. 

• Esse consenso , no entanto, não conseguiu 
prognosticar nenhum dos mais importantes 
acontecimentos econômicos dos últimos anos.



Previsões
• Um dos motivos para essa aglomeração das 

previsões em torno de um consenso deriva da 
maioria delas basear-se apenas na avaliação que os 
peritos fazem das opiniões e previsões de terceiros. 

• Portanto, não é surpreendente assemelharem entre si. 

• A imprensa sempre consulta os mesmos notáveis
e estes lêem apenas o próprio grupo, 
quando não as mesmas fontes estrangeiras... 

• “Economistas não respondem às perguntas 
porque eles sabem qual é a resposta. 
Eles respondem porque foram perguntados”!



Previsões
• Para peritos do mercado financeiro , 

cujas carreiras profissionais podem estar em jogo, 
é sempre mais seguro cometer o mesmo erro 
que outros cometem. 

• Por isso, raramente se distanciam muito do • Por isso, raramente se distanciam muito do 
consenso. 

• Mesmo quando os fatos desmentem suas 
previsões, os peritos preferem insistir no consenso, 
pois senão seriam “culpados” individualmente de
imperícia, em vez de se colocarem como 
“vítimas” coletivas dos acontecimentos.



Previsão consensual
• Tecnicamente, a previsão consensual

é fácil de ser conhecida. 

• Pode-se obtê-la calculando a média dos dados
do presente e a do passado. 

1. Quando as variáveis encontram-se em 
níveis historicamente baixos , o consenso é que subirão. níveis historicamente baixos , o consenso é que subirão. 

2. Quando estão acima da média , 
o prognóstico modal é que deverão cair. 

3. E, finalmente, quando estão muito mais perto da média , 
a maioria dos peritos acha que irão permanecer onde estão... 

• Não é de admirar que, adotando o mesmo princípio e 
o mesmo método , cheguem à mesma conclusão .



Modelos de previsão
• Nos modelos de previsão , com a ausência de choques 

exógenos, ou depois deles, retorna-se rapidamente à 
tendência histórica. 

• A pressuposição comum é de regressão à média, ou seja, 
que “o futuro será parecido com o passado”.

• Os modelos econômicos são criados fazendo 
relações entre variáveis-chave, baseadas em 

• Os modelos econômicos são criados fazendo 
relações entre variáveis-chave, baseadas em 
dados passados, para prever as variações futuras. 

• No entanto, as mudanças estruturais na economia
podem provocar grandes problemas, para essa abordagem. 

• Nem sempre o passado é bom guia. 

• Podem ocorrer mudanças no comportamento dos 
agentes econômicos, quebrando sua regularidade histórica.



Dificuldades para a previsão do futuro

• A formulação de hipóteses depende da 
identificação por parte do analista 
1. dos problemas econômicos e 
2. do comportamento dos agentes.

• Tanto o governo, quanto os agentes privados 
traçam cenários futuros para a tomada de 
decisões cruciais, que podem, por si só, 
alterar completamente o resultado esperado.

• Dada a incerteza, alguns acham que 
o melhor para o governo é não fazer nada.



Crítica de Lucas
• As próprias políticas econômicas afetam 

as expectativas dos agentes.

• As estimativas dos efeitos da alteração na política 
econômica devem levar em consideração 
como as expectativas reagirão a essa política.como as expectativas reagirão a essa política.

• A não observação desse comportamento 
pode levar a resultados opostos do desejado, 
sendo mais aconselhável, então, 
o governo não fazer nada.



Condução da política econômica 
por regras

• Questão : o governo deve seguir conjunto de regras ou agir 
de forma discricionária, conforme diagnostica a situação? 

≠  discussão se deve ser ativo ou passivo
diante os ciclos econômicos.

• Seguir regras => anunciar antecipadamente qual será 
a resposta da política econômica em cada caso, ou seja, 

• Seguir regras => anunciar antecipadamente qual será 
a resposta da política econômica em cada caso, ou seja, 
o objetivo dela deve ser evitar surpresas
nos agentes econômicos.

• A regra muitas vezes pode ser 
“o governo não deve fazer nada”, 
ou seja, manter papel passivo, 
p. ex., via expansão monetária constante , 
independentemente da demanda inflacionária.



Condução discricionária da 
política econômica

• O governo decide a política econômica a ser 
adotada caso a caso, isto é, seus formuladores: 
1. identificam determinada situação e 
2. decidem qual a maneira mais adequada 
para agir sobre ela.para agir sobre ela.

• Críticas contra a discricionariedade
das políticas econômicas referem-se a 
problemas da arbitrariedade e 
da inconsistência temporal.



Problemas da arbitrariedade
• Incompetência : muitas vezes 

o proponente da política econômica 
não possui condições de avaliar, 
de maneira satisfatória, o que deve ser feito.

• Oportunismo : os responsáveis pela política 
econômica podem ter interesses que 
entram em choque com o bem-estar social, 
p.ex., fins eleitoreiros no ciclo econômico político, 
interesses pessoais após saída do governo, etc.



Inconsistência temporal das 
políticas discricionárias

• Questão : qual é o incentivo do governo 
em manter políticas anunciadas, se uma vez feito 
o anúncio, ele próprio já afeta as expectativas 
dos agentes, atingindo a meta antecipadamente?

• Uma vez conseguido logo o objetivo, 
tem-se estímulo a renegar a política anunciada.

• Se nunca houver cumprimento das medidas 
anunciadas , os agentes passam a 
desconfiar da política econômica, 
e qualquer anúncio terá efeito desestabilizador, 
pois as expectativas irão em sentido contrário.
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