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                           Expectativas Racionais  

 

Expectativas racionais em sua versão fraca (como é cobrada em provas) pode ser 

definida como os agentes fazendo o melhor uso de possível das informações que 

dispõem.   

 

A idéia básica da teoria (ou hipótese) das expectativas racionais é bastante atrativa: os 

participantes do mercado não ignoram nem desprezam a informação e as previsões 

sobre o curso futuro da economia e sobre a atividade econômica. Eles antecipam 

racionalmente os efeitos das políticas governamentais e reagem no presente de acordo 

com as expectativas que se formaram.  

 

Assumir a hipótese das expectativas racionais traz importantes implicações. Vejamos 

um exemplo: 

 

Consideremos que os salários sejam fixos em virtude de contrato de salários (no caso do 

Brasil os contratos são anuais). Suponhamos uma expansão monetária (política 

monetária expansionista) o que deslocará a demanda agregada para a direita. Com 

salários nominais fixados, a expansão monetária levará a um aumento no nível de 

preços, que reduzirá o salário real (lembre-se que salário real é igual a salário nominal 

dividido por nível de preços), tornando o trabalho mais barato, induzindo as empresas a 

contratarem mais mão-de-obra, e portanto, aumentando o produto. 

 

Consideremos agora que os agentes se valem das chamadas expectativas racionais 

e que a expansão monetária já era esperada por estes. No contrato de trabalho eles 

poderiam, por exemplo, incluir uma cláusula de correção dos salários nominais, tal que 

no momento de expansão monetária os salários fossem corrigidos. Então quando a 

oferta de moeda se ampliasse, o salário real ficaria constante não alterando o produto, 

mas apenas o nível de preços (em termos de curva de demanda e oferta agregada ambas 
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se elevariam). Nesse caso, a política monetária não teria nenhum efeito sobre o produto 

apenas sobre os preços. Isso valeria também para a política fiscal. 

 

Conclusão: Caso consideremos expectativas racionais, qualquer choque 

perfeitamente antecipado não teria nenhum efeito sobre o produto. Apenas 

choques não antecipados poderiam ter algum efeito sobre o produto. 

 

                                                      Questões 

 

1 - CESGRANRIO - 2009 - SFE – Economista: Num modelo macroeconômico com 

expectativas racionais, a política monetária expansiva terá um efeito  

a) expansivo sobre o produto real, se for inesperada.  

b) expansivo sobre as exportações da economia, se for inesperada.  

c) nulo sobre o nível de preços, se for perfeitamente esperada.  

d) nulo sobre a taxa de juros nominal, se for perfeitamente esperada.  

e) contracionista sobre o produto real, se for perfeitamente esperada. 

 

2 - Cesgranrio ANP 2008 – Especialista em Regulação: Segundo a hipótese de 

expectativas racionais,               

a) a economia evolui continuamente em pleno emprego, não se afastando desta situação.               

b) as surpresas em política monetária podem causar um desvio da produção em relação 

à sua posição de equilíbrio. 

c) os agentes econômicos racionais não erram em suas previsões sobre a inflação e a 

produção.             

d) os agentes econômicos formam suas expectativas baseados unicamente nas suas 

experiências passadas.               

e) os preços na economia são perfeitamente flexíveis. 

Gabaritos na ultima página. 

Abs e até a próxima. 
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Gabaritos: 

1- A 

2- B 

 

 

 

 

 

 

 


