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MACROECONOMIA II – 2014.I 

PROFESSOR JOSÉ LUIS OREIRO 

             

1. Objetivo: A disciplina Macroeconomia II tem por objetivo, inicialmente, 

apresentar aos alunos os fundamentos da macroeconomia inter-temporal, 

particularmente os determinantes das decisões de consumo e de investimento. 

Na sequência, analisa-se a relação de curto e longo prazo entre inflação e 

desemprego, com base na curva de Phillips expandida pelas expectativas e na 

taxa natural de desemprego. Por fim, as teorias recentes a respeito das flutuações 

de curto-prazo do nível de renda e de emprego são analisadas.  

2. Programa  

 Parte I - Macroeconomia Intertemporal.  

i. Consumo e poupança (4 aulas): a restrição orçamentária inter-

temporal das famílias, a decisão ótima, a teoria do consumo da 

renda permanente, o modelo de ciclo de vida do consumo e da 

poupança, restrição de liquidez e teoria do consumo, poupança e 

taxa de juros, poupança das famílias e das empresas.  

ii. Investimento (4 aulas): tipos de capital e investimento, a teoria 

básica do investimento, extensões da teoria básica, acumulação 

de estoques, o modelo do acelerador do investimento, o modelo 

de custo de ajustamento, a teoria q do investimento, investimento 

e racionamento de crédito.  

 Parte II - Inflação e Desemprego.  

i. Mercado de trabalho (1 aula): determinação dos salários, 

determinação dos preços, taxa natural de desemprego.  

ii. Oferta e demanda Agregada (2 aulas): oferta agregada, demanda 

agregada, equilíbrio de curto e médio prazo, efeitos de uma 

expansão monetária, efeitos de uma diminuição do déficit 

orçamentário.  

iii. A taxa natural de desemprego e a curva de Phillips (2 aulas): 

inflação esperada e desemprego, as diversas versões da curva de 

Phillips. 

iv. Inflação, produto e políticas de estabilização (2 aulas): produto, 

desemprego e inflação; efeitos de curto e médio prazo de uma 

expansão monetária; desinflação.  
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 Parte III - Flutuações cíclicas e política macroeconômica.  

i. Ciclos econômicos (1 aula): o que é um ciclo econômico; fatos do 

ciclo econômico; análise preliminar do ciclo econômico.  

ii. Os Ciclos econômicos no modelo novo-clássico (3 aulas): a teoria 

do ciclo real de negócios; choques de política fiscal; desemprego 

no modelo clássico; moeda no modelo clássico; erros de previsão 

e não-neutralidade da política monetária não antecipada.  

iii. Os ciclos econômicos no modelo novo-keynesiano (3 aulas): 

rigidez de salário real, rigidez de preços, política monetária e 

fiscal no modelo novo-keynesiano; flutuações cíclicas e 

estabilização macroeconômica.  

3. Avaliação: A avaliação da disciplina consistirá em duas provas realizadas em 

sala de aula, com peso de 70% na média final; e de três listas de exercício, a 

serem realizadas em grupo de até cinco (5) alunos, com peso de 30% na média 

final.  
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5. Contato com o professor: E-mail: jose.oreiro@ie.ufrj.br. Página pessoal: 

www.joseluisoreiro.com.br 
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