
0 DESEMPREGO E A INFLACAO: UM ESTUDO SOBRE 
A CRITICA MONETARISTA DA CURVA DE PHILLIPS 

Manuel de Jesus Farto (*) 

1 - lntrodu~o 

A rela9ao entre o desemprego e a infla9ao tern constitufdo urn dos mais 
importantes objectos de controversia entre os economistas nas ultimas deca
das. 0 debate tern decorrido, geralmente, em torno da existencia de uma rela-
9ao inversa entre aquelas duas variaveis conhecida por curva de Phillips (A. 
W. Phillips, 1958) amea9ando querer eternizar-se sem que nenhum resultado 
clare e definitive possa ser estabelecido. Este impasse sobre a existencia ou 
inexistencia daquela curva e vfsivel, quer no plano das «evidencias» empfricas, 
onde se tern revelado inconclusive, quer no plano te6rico, onde prevalece ora 
uma analise ora outra ao saber das vicissitudes do ciclo econ6mico e das modas 
polfticas, tendendo a gerar-se uma especie de alternancia na condu9ao das 
polfticas econ6micas. 

E nossa convic9ao que a discussao tern side enviesada quer do ponte de 
vista te6rico quer metodol6gico, nao produzindo, em rigor, outros resultados para 
alem da defini9ao dos limites de cada contribui9ao, o que justifica, a nosso ver, 
a necessidade de se proceder a uma «anatomia» deste debate que estabele9a 
e clarifique os fundamentos e limites das analises te6ricas desenvolvidas e avalie 
a sua coerencia com os resultados obtidos em materia de polftica econ6mica. 
E nesta perspectiva que procuraremos examinar, no presente trabalho, os ter
mos da crftica movida pelos monetaristas contra a curva de Phillips. 

Esta curva, que estabelece uma rela9ao inversa entre a infla9ao e o de
semprego, apoia-se nos resultados obtidos pelos autores de orienta9ao te6rica 
keynesiana, a partir do estudo dos efeitos da varia9ao da procura agregada 
sobre o emprego. 0 aumento da procura agregada provocaria uma eleva9ao 
do nfvel dos pre9os relativamente aos salaries, diminuindo o salario real e au
mentando o emprego e o produto, estabelecendo-se, portanto, urn novo pata
mar, mais elevado, de utiliza9ao dos recursos produtivos. 

0 pensamento econ6mico neoclassico, por seu lade, exclui liminarmente 
urn tal resultado, uma vez que, no quadro deste paradigma, o nfvel real do 
produto e do emprego sao, em princfpio (i. e. em equilfbrio) invariantes relativa
mente ao nfvel dos pre9os, o qual influenciaria exclusivamente o produto nomi
nal. A arbitragem entre infla9ao e desemprego e alheia, em princfpio, a esta 
escola de pensamento. 

A reac9ao dos monetaristas a curva de Phillips desenvolve-se segundo as 
duas vertentes da contesta9ao empfrica e te6rica, embora s6 a segunda cons
titua o objecto do presente trabalho. Trata-se de apresentar, discutir e avaliar o 
significado e for9a daquela crftica, que nao justifica, antecipemos desde ja, o 
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prestfgio de que tern gozado junto dos economistas, falhando completamente 
na tentativa de demonstrar que a polftica de gestao da procura defendida por 
Keynes e ineficiente para melhorar o nfvel do emprego. 

A exposi9ao da curva de Phillips original constituira o nosso ponto de 
partida, embora nao a nossa preocupa9ao fundamental. Esta dirige-se para o 
exame da natureza, fundamentos e limites das pseudocurvas de Phillips, que a 
analise econ6mica tern criado, com o intuito de clarificar algumas confusoes 
conceptuais e terminol6gicas estabelecidas. Em seguida, a analise recaira so
bre a no9ao de taxa natural de desemprego e sobre as consequencias da 
adop9ao desta hip6tese, designadamente na determina9ao da curva vertical de 
Friedman, que estabelece a neutralidade dos factores monetarios e a ausencia 
de trade-off estavel entre a infla9ao e o desemprego. Finalmente discutiremos 
o significado te6rico e metodol6gico desta crftica, procurando estabelecer de 
maneira clara a ineficacia da crftica monetarista a polftica econ6mica keynesiana. 

2 - A curva de Phillips 

0 economista britanico A. W. Phillips, a partir de um estudo econometrica 
Rara o UK para o Iongo perfodo de 1861 a 1957, estabeleceu, em 1958, uma 
1e1a9ao inversa, nao linear e estavel entre a taxa anual de varia9ao dos sala
ries nominais e a taxa anual de desemprego. Phillips estimou que a taxa de 
5,5 % de desemprego a taxa de salarios monetarios seria constante. Admitin
do uma taxa de varia9ao da produtividade de 2 % ao ano e sabendo que a 
rela9ao 11 WIW = f( U) e nao linear, concluiu que se poderia manter os salarios 
monetarios estaveis com uma taxa de desemprego de 2,5 %. Vejamos como 
este resultado pode ser interpretado, bern como os seus fundamentos mi
croecon6micos e filia9ao te6rica. 

1 - Os fundamentos te6ricos podem ser encontrados em Phillips (Phillips, 
1958, pp. 283/4) e em Lipsey (R. G. Lipsey, 1960) que constroem os funda
mentos microecon6micos para aquela curva. Na ausencia de flutua9oes impor
tantes dos pre9os importados e assumindo a estabilidade da taxa de varia9ao 
da produtividade, os salarios monetarios aumentam tanto mais rapidamente quan
to maior for a procura excedentaria no mercado de trabalho. Formalmente es-

cre~e-se !:J.WIW=g(Ld-Ls), onde !1WIW=(1/W)(dlMd~ e a taxa de varia9ao 
Ls 

do salario monetario, encarada como tempo continuo, Ld e a procura de traba-
lho e Ls a oferta. A procura de trabalho consiste no emprego E mais os postos 
de trabalho vagos V, enquanto a oferta de trabalho e igual ao emprego E 
mais os desempregados U. Assim, o desemprego poderia ser usado como 
uma medida da procura excedentaria no mercado de trabalho e poderfamos 

esc rever 11 WIW = g (. v- u } desde que as vagas variem inversa e estavelmen-l E+ U 
te com a taxa de desemprego. Nestas circunstancias pode definir-se uma rela-
9ao aWIW= f(U) com d(!:J.WIW)/dU< 0, expressao que nada nos diz sobre a 
origem do desequilfbrio (lado da procura, da oferta ou de ambos) ou sobre a 
sua natureza (friccional, voluntario ou involuntario). 

Esta analise pode ser conduzida, por analogia, em termos de mercado de 
trabalho agregado. Ela permanece igualmente valida no caso de ocorrencia de 
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uma procura excedentaria em alguns mercados e oferta excedentaria noutros, 
desde que se admita, como Barre e Grossmam (1976}, por exemplo, que o 
aumento dos salaries monetarios nos mercados com procura excedentaria de 
trabalho e mais rapido do que a sua baixa nos mercados com oferta 
excedentaria. 

2 - Apesar da maneira diversa como Keynes encara a determina~tao do 
nfvel do emprego, nao exactamente coincidente com o mercado de trabalho 
«classico», nenhuma incompatibilidade essencial e observavel em rela~o a curva 
de Phillips. Pelo contrario, a rela~tao inversa original entre infla~tao e desempre
go esta perfeitamente conforme com a analise deste autor e poderia mesmo 
ser uma resposta para a diffcil questao da defini~tao de regras para a varia~tao 
do salario monetario tornado como ex6geno na teoria geral. Keynes admite ex
plicitamente que, a medida· que a procura global e o emprego aumentam e o 
desemprego diminui, as tens6es concorrenciais no mercado de trabalho pas
sam aumentar, favorecendo o aumento, embora descontfnuo, da unidade de 
salario antes que o plena emprego seja alcan~tado (Keynes, 1936, cap. 20), 
justificando mais uma rela~tao do tipo discrete do que do tipo contfnuo. 

Note-se, todavia, que ao tentar levar a cabo uma analise dinamica no 
contexte de urn modele estatico, Keynes assume a queda da produtividade 
marginal, e portanto da produtividade media quando o emprego aumenta. Nes
ta analise, dadas as condi96es tecnicas de produ~tao, qualquer aumento persis
tente do emprego s6 sera possfvel se os pre~tos subirem mais do que os sa
laries, compensando a quebra da produtividade. Nao se trata necessariamente 
de qualquer fen6meno de ilusao monetaria mas do facto de nos deslocarmos 
ao Iongo da curva de procura de trabalho dos empresarios. Se os trabalhado
res nao aceitarem uma tal redu~tao, o acrescimo de emprego nao sera persis
tente. Naturalmente esta analise modificar-se-a caso a fun~tao de produ~tao, ou 
o seu inverse, fun~tao emprego, se desloque. Neste caso a produtividade pode 
aumentar simultaneamente com o nfvel de emprego. 

3- A partir da rela~tao anterior, que podfamos denominar de curva origi
nal de Phillips, e possfvel passar a uma outra, substituindo a taxa de variaQao 
dos salaries monetarios pela taxa de variayao dos pre9os ou infla~tao. 0 racio
cfnio e agora o seguinte: se a taxa de variaQao dos salaries monetarios e idem
tica a taxa de variaQao da produtividade do trabalho, entao os custos medias 
do trabalho na produyao dos bens permanece invariavel e, portanto, se os pre
QOS dos bens sao determinados como urn mark-up estavel relativamente aos 
custos medias, entao os preyos nao variarao enquanto a taxa de varia~tao dos 
salaries monetarios for igual a da produtividade. Em consequencia, e se Q re
presenta o produto, podemos obter a taxa de varia~tao dos pre~tos a partir da 
taxa de varia~tao dos salaries monetarios e da taxa de varia9ao da produtivi
dade media, llPIP=llWIW-llQ/Q, e fazer !!.PIP=f(U)-!!.Q/Q. 

Este resultado constituiu o ponto de partida da analise keynesiana, que 
conduziu, por via dos trabalhos de autores como P. Samuelson e R. Solow 
(1960}, a importantes inferencias polfticas que influenciaram durante algumas 
decadas a polftica econ6mica. Estes autores procederam a urn tratamento da 
curva de Phillips oferecendo aos decisores politicos urn menu para escolha entre 
infla~tao e desemprego. De facto, admitindo que a curva seria estavel, urn nfvel 
mais baixo de desemprego poderia ser obtido desde que se aceitasse urn custo 
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mais elevado de infla~tao. Os polfticos e o eleitorado poderiam escolher o ponto 
ao Iongo da curva de Phillips que corresponde as suas escolhas, entre desem
prego e infla~tao. A op!fao entre a dose de desemprego e de infla~tao tornou-se 
mais urn problema polftico que econ6mico. 

0 resultado fundamental obtido por esta analise sabre a existencia de urn 
trade-off estave/ entre infla~tao e desemprego distancia-se significativamente da 
prudencia de Phillips, expressa no final do seu artigo de 1958, e das preocupa
~t6es de Keynes; ao mesmo tempo que surge como o alvo privilegiado do ata
que monetarista. De qualquer modo nao constitui, enquanto tal, o objecto do 
presente trabalho, que se dirige, como anunciamos anteriormente, a crftica for
mulada pelos monetaristas contra esta contribui~tao. 

3 - A taxa natural de desemprego e a crltica monetarists da curva de 
Phillips 

A apresenta9ao e avalia~tao da crftica dos monetaristas a curva de Phillips 
constitui o objecto deste ponto, o que exigira a exposi~tao da «curva de Phillips 
aumentada» e da no~tao de taxa natural de desemprego, seguindo-se a analise 
e exame dos efeitos de curta e de Iongo prazo de uma varia9ao da procura 
nominal que constitui a forma sob a qual se apresenta a crftica monetarista da 
polftica econ6mica keynesiana. 

3.1.- A «curva de Phillips aumentada»- uma analise alternative 

0 ponto de partida da analise neoclassica sabre este assunto deve ser, 
necessariamente, o tratamento microecon6mico do mercado de trabalho que 
estabelece uma rela~tao inversa entre a oferta excedentaria e a taxa de varia
~tao dos salarios reais. Seguindo a tradi~tao walrasiana, a varia9ao dos salarios 
toma o sentido da procura excedentaria e portanto se ela e negativa (desem
prego) o salario real deve descer e tanto mais rapidamente quanta maior o 
desvio em sentido absoluto. A «rela~tao de Phillips» de inspira9ao neoclassica 
escreve-se AWIW= f(U), assumindo AVWW= (1/W)(dW/d~ e a taxa de varia~tao 
dos salarios reais identica, por defini~tao, a taxa de varia9ao dos salarios mo
netarios menos a taxa de infla~tao: AVWW= Aw/w- AP/P. Em oposi~tao a Phillips 
deveria agora escrever-se AWIW= f(U) + AP/P, ja que se admite que os traba
lhadores e empresarios, ao fixarem o salario monetario, estao na realidade pre
ocupados com a determina~tao do salario real. 

Todavia, a taxa de salario real percebido, associado a urn dado salario 
monetario, depende nao tanto da taxa de infla9ao actual como da taxa de infla
~tao esperada. lsto significa que a rela9ao apropriada entre a taxa de varia~tao 
do salario real antecipado pelo trabalhador e a taxa de varia~tao do salario 
monetario deve contemplar esta possibilidade. Se E(AP/P) e a taxa esperada 
de infla~tao podemos escrever AWIW= Aw/w- E(AP/P), para AO/Q = 0, e par
tanto AWIW= f(U) + E(AP/P). Os trabalhadores sao ditos racionais quando ajus
tam completamente o aumento dos salarios monetarios pelo aumento esperado 
da infla~tao para obter o salario real, na base da qual tomaram a decisao de 
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trabalhar ou de continuar a procurar emprego. Se nao se comportam deste modo 
e tomam decisoes em funyao de varaveis monetarias, diz-se que sofrem de 
ilusao monetaria. 

Este aspecto pode ser clarificado tornando a analise suficientemente ge
ral, associando a variavel que exprime as expectativas relativamente aos pre
yes urn coeficiente /3. Este coeficiente tera o valor 1 se os trabalhadores 
sao racionais (nao sofrem de ilusao monetaria) e ajustam completamente os 
seus salaries monetarios para compensar o aumento esperado dos preyos. 
Assim, das equa96es apresentadas anteriormente pode tirar-se, por substi
tuiyao aiMW= f(U) + f3 E(aPIP), onde /3= 1 se os trabalhadores ajustam com
pletamente o seu salario monetario para compensar a infla9ao esperada, e 
0 < f3 < 1 se eles ajustam parcialmente o seu salario monetario. Esta equa9ao 
e por vezes conhecida como a curva de Phillips aumentada e da origem a 
uma familia de curvas de acordo com o nfvel antecipado de inflayao. Quando 
f3 = 0, o termo f3 E(PIP) torna-se nulo e temos, de acordo com esta inter
pretayao, a curva de Phillips original. Esta hip6tese dita de ilusao moneta
ria exprime para os crfticos da teoria keynesiana urn comportamento nao 
racional. 

E clara que tal comportamento e completamente distinto dos erros que 
eventualmente possam ser cometidos nas expectativas sabre a inflayao. Pode
-se sobrestimar o rendimento real futuro porque a taxa de inflayao que ocorre 
e superior a esperada, ou inversamente. Mas, tal facto e fundamentalmente di
ferente da ilusao monetaria que leva o indivfduo a nao agir relativamente ao 
seu rendimento real futuro mesmo antecipando correctamente a inflayao. 

Ate agora, suposemos implicitamente que os agentes faziam uma avalia
yao correcta da infla9ao e portanto E(aPIP) = aPIP, o que, no quadro de ana
lise monetarista, corresponde a situayao de equilibria de Iongo prazo. Todavia, 
nao M razao a priori para super que as expectativas sao sempre realizadas, 
existindo em geral alguma divergencia entre a infla9ao esperada e a taxa 
actual de inflayao. Oeste modo, E(aPIP) < (aPIP) implicara que os agentes su
bestimaram a inflayao actual, o que pode levar os trabalhadores, por exemplo, 
a oferecerem urn volume da trabalho mais elevado, ja que antecipam urn ren
dimento real superior ao que efectivamente se verifica. Se E(aPIP) > (aP/P), te
remos a situayao inversa, podendo neste caso urn processo desinflacionario ser 
interpretado como uma reduyao do rendimento real por parte dos trabalhado
res, que assim reduziriam a sua oferta de trabalho, o que ocorrera se, basea
dos no passado, antecipam uma taxa de infla9ao superior a efectiva. 

Formalmente e indiferente se f3 representa a ilusao monetaria ou erros nas 
expectativas por subestimayao da inflayao. Todavia, a adopyao de uma ou ou
tra hip6tese tern consequencias no plano analftico. No primeiro caso, a existen
cia de uma possfvel familia de curvas nao tern significado, dado que, ao atri
buir urn comportamento aos agentes, fixa-se urn valor para f3 (na hip6tese de 
Keynes de ausencia de erros nas expectativas de curto prazo (Keynes, 1936, 
capitulo 5) e portanto uma s6 curva, o que por analogia com a analise 
monetarista nos situa imediatamente no Iongo prazo. Se f3 decorre dos erros 
nas expectativas, s6 pode ter urn caracter temporario, sendo de supor a sua 
correcyao e, portanto, a existencia de uma familia de curvas tern significado, i. e. 
corresponde ao movimento dinamico de correc9ao das expectativas, cada uma 
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exprimindo uma situac;:ao temporaria, de curta prazo. Esta familia de curvas de 
Phillips de curto prazo e representada no grafico que se segue. 

1 dP 
"Pdt" 

B 

A 

FIGURA 1 

A curva de Phillips aumentada 

...!_~=8 
p dt 

0 monetarismo produz, portanto, uma analise da relac;:ao inflac;:ao, desem
prego, de inspirac;:ao neoclassica, onde a relac;:ao inversa entre aquelas duas 
variaveis e obtida pela existencia de erros nas expectativas, que se opoe, ex
plicitamente (Friedman, 1974, p. 457), a concepc;:ao desenvolvida habitualmente 
pelos keynesianos, supostamente associado ao comportamento irracional da ilu
sao monetaria. Todavia, a dinamica do ajustamento s6 pode ser completamen
te compreendida relativamente a uma situac;:ao de equilibria de Iongo prazo, a 
qual permanece insuficientemente definida pela hip6tese de ausencia de erros 
nas expectativas, E(tlPIP) = tlPIP. E a hip6tese de uma taxa natural de desem
prego que cumpre esta missao. 

3.2 - A taxa natural de desemprego 

Uma segunda importante «modificac;:ao» introduzida por Friedman e 
habitualmente considerada essencial para a avaliac;:ao da eficiencia da polltica 
keynesiana relaciona-se com a «taxa de desemprego natural». Se recordar
mos que tlWIW= f(U) + f3 E(tlP/P) e assumirmos as duas hip6teses de ausen
cia de ilusao monetaria e de desvio nulo entre a inflac;:ao antecipada e ac
tual, entao teremos tlW/W-tlPIP=f(U); e, dado que tlWIW=tlwlw-tlPIP, 
vira tlWIW= f(U), que define simplesmente a condic;:ao geral de ajustamento 
pelos prec;:os no mercado de trabalho, qualquer que seja o nlvel de We P. 

Por outro lado, o equilibria de Iongo prazo supoe que tlwlw= 0 se encon
tra associado a Nd- Ns = 0. Nestas circunstancias como conciliar a existencia 
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de uma oferta excedentaria no mercado de trabalho com a inflavao de salaries 
quando deveria existir deflavao? Como conciliar uma taxa positiva ( U > 0) com 
uma variavao do salario real nula (0 = f(U))? 

A resposta encontra-a Friedman na taxa natural de desemprego definida 
como a taxa de desemprego que compatibiliza as forvas reais da economia, 
i. e. para a qual o nfvel de prevos e estavel (Friedman, 1974, p. 458). Dizer 
que o nfvel de prevos e estavel nao significa, no presente contexte, que a in
flayao seja nula (llP!P'= 0) ou constante (llPIP= C), mas simplesmente que do 
mercado do trabalho e das forvas reais da economia nao emanam quaisquer 
tensoes inflacionistas. Como afirma M.Friedman «there is a natural rate of 
employment (Un) which is consistent with the real forces and with accurate 
perceptions» (Friedman, 1977, p. 458). Ela e, portanto, uma taxa de equilf
brio, i. e. uma taxa positiva ( U > 0) para a qual a variavao do salario real e 
nula (0 = f( U)), definida para f3 = 1 (ausemcia de ilusao monetaria) E(llPIP) = llPI 
P (antecipado =actual), mas a qual pode estar associada qualquer taxa de in
flavao dos prevos e salaries. 

A analogia desta analise com a de Wicksell e explicitamente afirmada por 
Friedman quando afirma: «The natural rate of unemployment, a term I introduced 
to parallel Knut Wicksell' natural rate of interest, is not a numerical constant but 
depends on 'real' as opposed to monetary factors- the efectiveness of the labour 
market, the extent of competion or monopoly, the barriers or encouragements 
to working in various occupations, and so on.» (Friedman, 1977, p. 458.) A ana
logia nao e inteiramente Valida dado que a taxa de jura natural e 0 preyO que 
corresponde a uma situayao de equilibria de Iongo prazo que compatibiliza as 
forvas reais da economia. Na analise de Friedman nao se trata de urn prevo 
natural como o seria o salario real de equilibria de Iongo prazo, mas de urn 
excedente de oferta encarado como natural porque a ele se associa as pro
priedades do equilibria. Ora, a redefinivao das condivoes de equilibria significa 
assumir, desde logo, que o mercado de trabalho e diferente de todos os ou
tros, no sentido em que o seu equilibria nao se verifica para uma procura 
excedentaria nula como ocorre com a generalidade dos mercados. Este facto 
exige explicavoes adicionais sabre a natureza desta oferta excedentaria de 
equilibria que urn simples prevo natural nao exigiria. 

De facto, a teoria neoclassica mais tradicional assume que o nfvel de 
equilfbrio do emprego estabelecido pelo ajustamento do salario real e consis
tente com a plena utilizavao dos recursos em mao-de-obra. Ninguem que quei
ra trabalhar ao salario real de equilibria se encontra desempregado. Este resul
tado e obtido num mundo sem fricvoes, embora o programa neoclassico nao 
exclua a existencia de desemprego caso aquela hip6tese se nao verifique, o 
que, de resto, permite uma maior aproximavao do mundo real onde ocorrem 
fricvoes e onde existe sempre algum desemprego e alguns lugares a prover. 

Admite-se, assim, que a explicavao para a existencia de uma taxa natu
ral de desemprego, a qual correspondem as caracterfsticas gerais do equilfbrio 
no mercado de trabalho, radica na ideia de que a importancia das fricvoes neste 
mercado justifica o seu tratamento diferenciado. A personalizavao da procura 
da informavao exige urn tempo mais prolongado, a existencia de subsfdios de 
desemprego aumenta a relutancia dos trabalhadores em reduzir o seu reservation 
wage ou aceitar empregos menos qualificados, os sindicatos dificultam igual-
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mente a baixa dos salarios para nfveis compatfveis com o equilfbrio, a 
desadaptaQao entre os lugares vagos e a forma9ao profissional adequada pode 
ser outro motivo para que o mercado de trabalho possa ser considerado em 
equilrbrio apesar de o desemprego existir, e portanto existir uma oferta 
excedentaria positiva, sem que nele se produza qualquer for9a que possa re
duzir o desemprego existente. Neste sentido, as teorias do job search tern ten
tado explicar o desemprego como produto da procura de emprego e de traba
lho em mercados caracterizados pela informa9ao imperfeita e com custo 
constituindo uma tentativa para fornecer os fundamentos microecon6micos da 
hip6tese ad hoc da taxa natural de desemprego. 

Por outro lado, a taxa de desemprego natural nao e, segundo M. Friedman 
(19n, p. 459), expressao de qualquer ineficiencia, sendo mais elevada nos 
momentos de maior dinamica do sistema econ6mico. As diferentes dinamicas 
entre sectores, traduzindo-se pela existencia de produtividades marginais, e 
portanto salarios mais elevados nos sectores progressivos, atraem a mao-de
·obra dos sectores em declfnio, aumentando o produto nacional, a medida que 
urn maior volume de trabalhadores opera em condi9oes de produtividade mais 
elevada. 0 fluxo de trabalhadores terminara quando aqueles diferenciais deixa
rem de existir, por diminuiQao da produtividade nos sectores de atracQao e 
aumento nos sectores de repulsao, o que correspondera a uma situaQao de 
equilfbrio onde nenhum deslocamento pode aumentar o valor do produto. Por 
outras palavras, o equilfbrio encontrado corresponde ao valor maximo da pro
duQiio, e se este serve para medir a eficiencia do sistema econ6mico, ele e urn 
equilfbrio eficiente. 

Finalmente, o desemprego associado a taxa natural s6 pode ser encara
do, para usar a tipologia de Keynes, como friccional (resultando de imperfei
Qoes no funcionamento do mercado de trabalho) ou vo/untario (no sentido em 
que depende exclusivamente das escolhas livres do indivfduo), excluindo qual
quer situaQao conotavel com o desemprego involuntario, associado a insuficien
cia da procura efectiva. 

3.3 -A curva vertical de Friedman e a crftica da politica keynesiana 

A curva vertical de Friedman, indevidamente denominada de curva de 
Phillips de Iongo prazo, apresenta-se como o resultado da conjunQao da cccurva 
de Phillips aumentada» pelas expectativas e da hip6tese da taxa natural de 
desemprego. Ela exprime a ideia de que, no Iongo prazo, uma varia9ao da taxa 
de inflaQao nao se traduz por altera9oes na taxa de desemprego, o que reflec• 
te, portanto, a independencia entre as duas variaveis. Dela extraem-se ainda 
importantes conclusoes sobre a polftica econ6mica, designadamente sobre a 
ineficacia da polftica keynesina. 0 argumento pode apresentar-se como segue. 

1 - Parte-se de uma posi9ao inicial estavel da economia, admite-se urn 
crescimento nulo da produtividade do trabalho, uma curva de Phillips de curto 
prazo para uma taxa de inflaQiio esperada nula, A, e uma taxa natural de de
semprego, UN, positiva, definida como a taxa de desemprego, consistente com 
o equilfbrio do mercado de trabalho, determinada por factores exclusivamente 
reais e a qual corresponde urn nfvel dos pre9os estavel. 
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FIGURA 2 

A curva de Phillips aumentada e a taxa natural de desemprego 

1 dP 
P"dl 

2 - 0 passo seguinte e o de observar, com a ajuda da figura, as 
consequencias da insistencia do Governo (supostamente defensor da existen
cia de urn trade-off entre desemprego e infla9ao) ao pretender manter a econo
mia no ponto F da curva de Phillips A, atraves de medidas expansionistas que 
aumentem, par exemplo, a oferta de moeda. Esta polftica deveria permitir a 
queda do desemprego para Uu embora com o custo do aumento da infla9ao 
para 8, o que se traduz par urn movimento ao Iongo da curva de Phillips A, 
com UL <UN. Na interpreta9ao neoclassica da curva de Phillips, esta queda do 
desemprego e obtida pela existencia de uma infla9ao. incompletamente ou nao 
antecipada. A explica98.o e a seguinte: desde que a procura aumente, as em
presas veem os seus pre9os elevarem-se, interpretando este sinal como urn 
crescimento dos pre9os relativos o que as leva a aumentar a produ9ao e o 
emprego, aceitando proceder a eleva9ao os salarios monetarios para atrair mais 
trabalho. Simultaneamente, as expectativas da infla9ao par parte dos trabalha
dores situam-se abaixo da taxa actual de infla9ao, interpretando a eleva9ao dos 
salarios mais elevados que agora lhes sao oferecidos como correspondendo a 
uma varia9ao positiva dos seus salarios reais, aumentando, par esse facto, a 
sua oferta de trabalho. Oeste modo, como consequencia do aumento da procu
ra de trabalho pelas firmas e da oferta de trabalho pelos trabalhadores o novo 
equilfbrio do emprego estabelece-se a urn nfvel mais elevado. 0 desemprego 
cai, o produto aumenta e a economia move-se ao Iongo da curva da Phillips 
de curta prazo. Em sintese, o movimento 1 comprime o desemprego de UN 
para UL e leva a economia do ponto E para o ponto F. 

3-A contrac9ao do desemprego associada a polftica expansionista deve
-se, de acordo com esta explica9ao, exclusivamente a existencia de erros na 
forma9ao das expectativas par parte dos agentes, em particular dos trabalha
dores. Todavia o erro nao pode persistir, acabando par se ajustar ao nfvel efec
tivo de infla9ao, o que introduz urn outro mecanismo de ajustamento. Os traba-
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lhadores, verificando que os salaries reais sao mais baixos do que tinham an
tecipado, exigem urn aumento correspondente dos seus salaries monetarios. A 
procura e a oferta de trabalho regressam de novo a sua situayao inicial, provo
cando o deslocamento da curva de Phillips de curto prazo para cima com o 
aumento da taxa de inflayao, fixando-se na posiyao B correspondente a nova 
taxa de inflayao, quando as expectativas estao completamente ajustadas. 0 
movimento 2 desloca a curva para a posiyao B e leva a economia para o ponto 
G, regressando o desemprego ao seu nfvel natural com uma taxa de inflayao 
mais elevada. 

A persistencia de uma tal polftica provocaria sucessivamente os mesmos 
resultados, com movimentos ao Iongo da curva provocados pelos erros das 
expectativas e deslocamentos da propria curva como consequencia da sua 
posterior correcyao. Este duplo movimento descreveria uma curva vertical 
correspondendo ao equilfbrio de Iongo prazo da economia associado a taxa 
natural de desemprego, demonstrando a inexistencia de qualquer trade-off es
tavel no Iongo prazo entre inflayao e desemprego e sustentando-se por 
consequencia a ineficiencia das polfticas, designadamente monetarias, que vi
sam manter a taxa: de desemprego de maneira persistente abaixo da taxa na
tural, o que s6 seria possfvel atraves de uma espiral inflacionista. 0 resultado 
e lapidar: «There is always a temporary trade-off between inflation and 
unemployment; there is no permanent trade-off» (Friedman, 1968, p. 11 ), con
clui convictamente Milton Friedman. 

Os monetaristas, tanto os mais antigos como os mais recentes, julgavam 
ter demonstrado inequivocamente a ineficacia da polftica econ6mica de tipo 
keynesiano, que assim aparecia como geradora de efeitos perturbadores para 
a actividade econ6mica, confundindo os agentes e produzindo inflayao. A ava
liayao desta analise exige que explicitemos claramente os resultados obtidos 
anteriormente, que precisemos o seu significado e discutamos as condiy6es da · 
sua obtenyao. 

4 - 0 significado te6rico e metodol6gico da crltica monetaria 

A partir da «curva de Phillips aumentada», da hip6tese de existencia de 
uma taxa natural de desemprego e apelando para a dinamica das expectativas 
adaptativas e dos seus erros, a teoria monetarista obtem, a nosso ver, urn tri
plo resultado: a reafirmayao das tradicionais teses sobre a neutralidade da moeda 
e sobre a dicotomia, conciliando-as com a admissao • explfcita do desemprego 
de tipo friccional; o desenvolvimento deste modelo analftico, atraves da integrayao 
de urn «equilfbrio» temporario onde a moeda, e seus efeitos, podem influen
ciar as variaveis reais da economia; e, finalmente, a demonstrayao da inefica
cia da polftica econ6mica de matriz keynesiana. Sao estes resultados que ape
lam para uma maior clarificayao do seu significado e avaliayao da sua forya e 
consequencias. 

1 - 0 primeiro resultado, reafirmando a dicotomia e a neutralidade, nao 
oferece quaisquer duvidas. Reconsidera-se na analise do equilfbrio, introduzin
do explicitamente a hip6tese, sempre implfcita na analise tradicional, da exis
tencia de imperfeiy6es no funcionamento do mercado de trabalho atraves da 
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taxa natural de desemprego. E neste sentido que M. Friedman afirma: «The 
natural rate of employment[ ... ] is the level that would be ground by the walrasian 
system of general equilibrium conditions.» (Friedman, 1968, p. 8.) Demonstra
-se a independemcia essencial entre o desemprego e a infla~tao que se mani
festa na ausencia, em equilfbrio, de qualquer rela~tao entre as duas variaveis; e 
estabelece-se no Iongo prazo a curva vertical de «Phillips» que exprime a im
possibilidade de manter a taxa de desemprego persistentemente abaixo da taxa 
natural logo que se ad mite a ausencia de ilusao monetaria (/3 = 1) e de erros 
nas expectativas (E(t1PIP) = t1P/P). 

No plano mais geral da analise classica trata-se do requisito sempre defi
nido de que uma perturba~tao monetaria nao influi estavelmente na situa~tao de 
equilfbrio real, embora possa temporariamente produzir alguma influencia sobre 
as variaveis reais, influencia esta que desapareceria quando o equilfbrio fosse 
restabelecido. Enquanto fen6meno monetario, a taxa de infla~tao e determinada 
pelas outras variaveis monetarias da economia, designadamente a oferta de 
moeda geradora da deprecia~tao do seu proprio valor. 

Todavia, a questao efectivamente relevante, a este prop6sito, e a de sa
ber em que medida a curva vertical de Friedman exprime um resultado ou re
leva de uma «simples» hip6tese. Torna-se claro que esta curva, que deveria 
exprimir a dicotomia e a neutra/idade dos factores monetarios, constitui nestas 
circunstancias nao tanto um resultado mas mais uma simples hip6tese, repre
sentando no mercado de trabalho exactamente o que representa a curva de 
oferta vertical proposta recentemente pela nova escola classica para o merca
do do produto. Este facto, embora de forma implfcita, ficou claramente estabe
lecido pela nova escola classica tratando o problema em ambiente de expecta
tivas racionais, onde a curva vertical de Friedman pode ser obtida sem apelar 
para a curva de Phillips e seus deslocamentos. A figura, apresentada anterior
mente, tomaria nestas condi~toes a forma esqueletica que segue: 

1 dP 
P"dl 

B 

A 

FIGURA 3 

A curva vertical de Fiedman 

F G 

t 
E 

t 
UL UN 
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Esta demonstra~ao nao trouxe, portanto, nada de especialmente novo a 
analise tradicional, a nao ser a redefini~ao do equilibria no mercado de traba
lho associado a no~ao de taxa natural de desemprego, a qual introduz, de res
to, mais problemas do que resolve. Com efeito, esta taxa nao permite senao 
afirmar que quando o desemprego se situa a este nfvel nao existe qualquer 
pressao inflacionista originada no mercado de trabalho, nada mais. Ela nao se 
associa a qualquer nfvel determinado da taxa de infla~ao, nem sequer a uma 
varia~ao nula desta, uma vez que nao se pode excluir a sua acelera~ao por 
outras razoes ex6genas ao mercado de trabalho, facto que tern sido, igualmen
te, esquecido. E por isso que a infla~ao pode permanecer constante, diminuir 
ou acelerar com uma taxa de desemprego de 20 %, de 1 0 % ou de 5 %. Esta 
analise reafirma simplesmente a neutralidade da moeda e a dicotomia. 

2 - 0 segundo resultado introduz a possibilidade de uma influencia tem
poraria dos factores monetarios, perturbando o equilibria, por via das expec
tativas e dos seus erros. Obtem-se admitindo a existencia de uma relaoao 
negativa entre as duas variaveis que corresponde a urn ccequilfbrio tempora
rio» decorrente da subestima~ao do valor da infla~ao pelos trabalhadores que 
leva a fixa~ao de uma taxa de desemprego temporariamente inferior a taxa 
natural; fazendo deslocar a economia ao Iongo da cccurva de Phillips» (de curta 
prazo). Todavia, os trabalhadores acabarao por corrigir o erro e a economia 
mover-se-a para o equilibria natural de Iongo prazo. Pode dizer-se que esta 
analise prossegue a via aberta por Patinkin, sustentando a neutralidade da 
moeda em equilibria, mas admitindo que no curta prazo ela pode provocar 
efeitos reais. Todavia, para este autor, aquele efeito temporario deve-se a 
existencia de uma viscosidade de pre~os e salarios que obriga a ajustamen
tos de caracter quantitativa e portanto real, enquanto na analise monetarista 
sao as expectativas que constituem o mecanismo de transmissao dos efeitos 
e os seus erros a razao do desajustamento temporario. E a analise das ex
pectativas que aqui e essencial. 

A existencia de uma rela~ao inversa entre desemprego e infla~ao de
pende, neste caso, de urn comportamento dos agentes relativamente as ex
pectativas muito especial e pouco consistente, como os desenvolvimentos 
posteriores situados no mesmo campo te6rico parcialmente mostraram. Com 
efeito, nao basta que os agentes cometam erros nas expectativas, antecipan
do incompletamente a infla~ao, para que aquele resultado se verifique, e ain
da necessaria urn comportamento especialmente assimetrico de maneira que 
empresarios e trabalhadores nao antecipem da mesma maneira e no mesmo 
montante a varia~ao dos pre~os e salarios. De fac(o, se ocorresse identico 
erro nas expectativas, as duas curvas da procura e oferta deslocar-se-iam de 
maneira sincr6nica, nao produzindo qualquer efeito real sabre o emprego e a 
economia. Ela exige que os trabalhadores subestimem a infla~ao relativamen
te aos empresarios, o que e muito mais diffcil de justificar do que os erros 
nas expectativas, sendo necessaria assumir uma hip6tese de assimetria da 
informa~ao atribuindo aos trabalhadores urn menor conhecimento da situa~ao 
da economia e da sua provavel evolu~ao futura. As condi~oes de existencia 
de uma curva de Phillips monetarista sao agora claras: os agentes nao s6 
repetem sistematicamente os mesmos erros, mas fazem-no em sentido dife
rente, assimetricamente. Custa a crer que nao se tenha discutido de maneira 
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aprofundada a razoabilidade de uma tal hip6tese. Na verdade, urn tal com
portamento aproxima-se perigosamente da hip6tese «irracional» da ilusao 
monetaria, sempre condenada pela analise monetarista. 

A fragilidade da analise monetarista nesta materia situa-se na adop(fao de 
uma teoria das expectativas completamente insatisfat6ria, como ficou demons
trade, como referimos, pela sua substituic;ao pela hip6tese das expectativas 
racionais. A nova escola classica, apoiada nesta teoria, sem duvida mais coe
rente com o programa· de investigac;ao neoclassico, mostrou que, desde que a 
politica econ6mica seja previsfvel, os indivfduos anteciparao correctamente a 
infla(fao e portanto a economia mover-se-a simplesmente ao Iongo da curva ver
tical de Iongo prazo dado que qualquer polftica sistematica e previsivel e, par
tanto, correctamente antecipada por individuos que utilizam racionalmente toda 
a informac;ao disponfvel. Como o desemprego s6 pode diferir da sua taxa na
tural devido a factores de caracter aleat6rio, s6 a politica imprevisfvel seria sus
ceptive! de provocar erros nas expectativas dos agentes geradores da rela(fao 
inversa entre a inflac;ao e o desemprego. 0 caracter neutral da moeda e defen
dido e a inefich~ncia da polftica monetaria, mesmo no curta prazo, demonstra
da. Reencontrariamos, assim, uma vez mais a curva vertical de Phillips assu
mida como hip6tese e nao como urn resultado. 

3 - Finalmente, a questao decisiva de saber se aquela demonstravao 
pode atingir a teoria e a polftica de inspiracao keynesiana, como sempre pre
tenderam os seus autores, e ainda mais problematica. Observemos a partida 
que a crftica esboc;ada anteriormente nao constitui o que poderfamos denomi
nar de critica interna a teoria keynesiana, julgando da sua coeremcia e ou insu
ficiencias. Eta desenvolve-se a partir da introduvao de novas elementos te6ri
cos na estrutura de base te6rica neoclassica sem qualquer rela~tao evidente 
com aquele paradigma. Neste sentido, a curva vertical de Friedman, que deve
ria exprimir a ineficiencia da politica econ6mica, e obtida a partir da cccurva de 
Phillips aumentada», da noc;ao de taxa natural de desemprego, que exclui o 
desemprego involuntario, e da dinamica dos erros das expectativas de curta 
prazo. Ora, se excluirmos a aparencia meramente formal desta analise, torna
-se clara que eta nada deve a contribuic;ao de Phillips ou de Keynes. 

Como vimos, aquele resultado depende crucialmente do significado da 
hip6tese da taxa natural de desemprego. Se esta no~tao incorpora urn qualquer 
desemprego do tipo keynesiano, associado a uma situac;ao de involuntariado, 
torna-se evidente a sua incoerencia com o sentido geral da analise neoclassica 
e designadamente walrasiana, logo que se faz corresponder essa noc;ao a uma 
situa~tao de equilibria. Ela seria, nestas condiyoes, logicamente incoerente. Se 
aquela noyao corresponde a uma situa~tao de equilibria real compativel com 
urn desemprego que decorre das multiplas imperfeic;oes existentes no mercado 
de trabalho, entao a anc~lise demonstra inequivocamente que toda a politica de 
expansao da procura e impotente para manter, estavelmente, a taxa de de
semprego a nfvel inferior ao da sua taxa natural ( U < UN). Este resultado e 
perfeitamente compatfvel com a tradic;ao neoclassica, onde uma tal polftica nao 
s6 nao encontra qualquer justificac;ao como, a existir, s6 poderia revelar-se 
perturbadora para o funcionamento do sistema econ6mico, mas nao tern o sig
nificado para a politica keynesiana que geralmente se lhe atribui. 
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Mais do que ineficaz, a gestao da procura nao tern, nestas circunstancias, 
qualquer objecto, sendo exclufda, desde logo, por falta das condic;:oes iniciais 
que a deveriam justificar. Com efeito, e facil verificar na figura seguinte que tal 
polltica s6 tern sentido, qualquer que sejam as condic;:oes de determinac;:ao da 
curva de «Phillips», quando a economia se encontra num ponto situado a direi
ta de Un e nunca para a esquerda daquele nfvel, i. e. para UK> UN" 0 objec
tivo da polftica seria, naturalmente, o de comprimir UK ate UN e nao de compri
mir UN, exigindo este objectivo outras medidas de polftica econ6mica. 

FIGURA 4 

0 duplo objectivo da politics monetaria 

0 erro metodol6gico fundamental consiste no tratamento da polltica mone
taria como urn acontecimento ex6geno perturbador do equilibria, ao mesmo ti
tulo que uma rna colheita, as manchas solares ou o desaparecimento de um 
importante mercado. De facto, a metodologia tradicional impoe que se parta da 
situac;:ao de equilibria claramente definida, que se provoque em seguida uma 
perturbac;:ao para estudar posteriormente os seus efeitos de modo a reconhecer 
e determinar as forvas que se poem em marcha para responder a perturbac;:ao 
verificada. Geralmente, o resultado e o de encontrar, admitidas certas hip6te
ses, for<;as que repoem a situa<;ao inicial ou definem urn caminho tendente a 
reencontrar uma situayao que, embora diferente, possui as caracterfsticas do 
equilibria inicial. 0 problema eo de saber sea polftica monetaria, par exemplo, 
pode ser tratada como uma perturbal(ao ex6gena. 

A nossa convic;:ao e a de que constitui urn grave erro fazer a opc;:ao pela 
afirmativa. Sendo a polftica uma actividade consciente dirigida a objectives mais 
ou menos precisos e determinados, caso contnirio nao teria nem objecto nem 
sentido, ela exige que as condic;:oes que a justificam estejam preenchidas. ln

.troduzir a polftica econ6mica como uma perturbac;:ao ex6gena e colocar como 
hip6tese o que se queria demonstrar. 

16 



4- Conclusao 

A clarificac:;:ao conceptual e terminol6gica, inicialmente apresentada, permi
tiu mostrar que as ccpseudocurvas de Phillips» utilizadas pelos autores mone
taristas distanciam-se fortemente da curva original de Phillips quanta a sua 
natureza, fundamentos e limites. A discussao sabre os resultados da crftica 
monetarista e sabre o modo como sao obtidos, levada a cabo posteriormente, 
conduziu, par outro lado, a conclusao geral de que esta crftica nao tern nem a 
forc:;:a nem as consequencias que geralmente se lhe atribuem. 

A curva vertical de Friedman reafirma a neutralidade da moeda no Iongo 
prazo, ou em equilfbrio, mesmo nas condic:;:oes de existencia de uma taxa na
tural de desemprego que redefine a situac:;:ao de equilibria no mercado de tra
balho em consequencia da existencia de imperfeic:;:oes permanentes no seu fun
cionamento. 0 caracter hipotetico desta curva, menos nftido em M. Friedman, 
onde urn desvio temporario da economia em relac:;:ao a esta curva e posslvel, 
torna-se evidente com a introduc:;:ao da hip6tese das expectativas racionais, pelos 
autores da nova escola classica, que implica a exclusividade de movimentos 
ao Iongo daquela curva reflectindo a inflac:;:ao completamente antecipada pelos 
agentes, sem qualquer alterac:;:ao, mesmo no curta prazo, do nfvel do desem
prego. Esta afirmac:;:ao de supemeutralidade da moeda e da dicotomia, coerente
mente com toda a produc:;:ao te6rica «classica», exprime a clara independencia 
entre a taxa natural de desemprego e a inflac:;:ao, impossibilitando a determinac:;:ao 
daquela taxa par urn dado nfvel ou uma regra precisa de variac:;:ao de inflac:;:ao, o 
que reduz substancialmente o significado de uma noc:;:ao como a NAIRU. 

A tentativa de romper com a dicotomia no curta prazo, integrando os efei
tos monetarios atraves dos erros das expectativas, fracassa de maneira evi
dente. A relac:;:ao inversa entre desemprego e inflac:;:ao e obtida admitindo uma 
hip6tese vizinha da ilusao monetaria dos trabalhadores que antecipam sistema
ticamente uma inflac:;:ao inferior a que e antecipada pelos empresarios. A adop
c:;:ao da hip6tese das expectativas racionais ou, mais simplesmente, a introdu
c:;:ao de uma simetria nos erros das expectativas, provoca o desaparecimento 
puro e simples da dita curva de Phillips de curta prazo, mostrando em definiti
vo a precariedade desta relac:;:ao, assim definida. 

A tentativa de associar esta analise a ineficacia da polftica econ6mica 
keynesiana e igualmente inaceitavel. Este aspecto pode colocar-se com toda a 
clareza do seguinte modo: ou a noc:;:ao de taxa de desemprego natural admite 
a existencia de urn tipo de desemprego conotavel com o que Keynes denomi
na de desemprego involuntario, mas neste caso nao seria possivel associa-la a 
situac:;:ao de equilfbrio walrasiano como faz Friedman; ou ela exclui urn tal de
semprego, mas nestas condic:;:oes, a polftica keynesiana nao tern pura e sim
plesmente objecto, uma vez que nao estao preenchidas as condic:;:oes iniciais 
que justificam a sua existencia e, par consequencia, nada pode ser dito sabre 
a sua eficacia. A crftica monetarista falha completamente o alva. 

0 facto de a crftica monetarista nao constituir uma crftica interna da teoria 
keynesiana deveria ter alertado os economistas para as possfveis riscos logico
-metodol6gicos que toda a analise comporta quando pretende estender resulta
dos obtidos a partir de urn paradigma a urn outro substancialmente diferente. 0 
erro esta, em parte, nesta tentativa, que passa pela construc:;:ao de uma curva 
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de Phillips que nada deve a contribui9ao de Phillips, pela adop9ao de uma hi
p6tese de desemprego natural que obscurece o significado da no9ao de equi
libria no mercado de trabalho sem trazer nada de significativamente novo e pela 
introdu9ao de uma hip6tese inaceitavel sabre as expectativas. Mas o erro prin
cipal esta na tentativa de inferir resultados para a polftica econ6mica keynesiana 
introduzindo esta como uma perturba9ao do equilibria existente, na ausencia, 
portanto, das condi9oes iniciais que a justifiquem. 

Em conclusao, a analise que temos vindo a apreciar nao corresponde as 
expectativas nela depositadas pelos seus autores nem justifica o exito que 
grangeou e ainda desfruta entre os economistas, designadamente quando pre
tende ter demonstrado a ineficacia da polftica econ6mica keynesiana. 

(Versao entregue em Fevereiro de 1994) 
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