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pode definir a quantidade de material que comprará para
renovar seu estoque a partir de sua disponibilidade de
recursos em caixa e de como avalia que se comportará o
mercado no futuro próximo.
As expectativas podem ser de diversos tipos. Se
adaptativas, isso significa que os agentes tomam suas decisões prevendo o que vai acontecer no futuro em razão
do que ocorreu no passado. Eles revisam suas expectativas
tendo em vista os erros cometidos no passado. Formalmente elas podem ser representadas por

No caso de expectativas extrapolativas, os agentes
reagem a uma dada mudança como se ela fosse indicativa
de uma tendência e projetam para frente as alterações observadas, ampliando seus efeitos. Formalmente:

Pe = Pet-1 + a (Pt-1 – Pet-1),

(1)

em que
Pe = valor esperado com relação a uma variável, por
exemplo, preço,
Pt-1 = preço no período anterior,
Pet-1 = preço esperado para o período anterior,
a = coeficiente de ajuste.
Entre as críticas que se fazem a essa formulação, estão o fato de que supõe que os agentes cometem erros
sistemáticos e não consideram outras variáveis em suas
decisões.
Se as expectativas são regressivas, existe uma situação considerada de equilíbrio de longo prazo, e a ela retornarão as diversas variáveis relevantes.

Pe = Pet-1 + b (Pt-1 – Pt-2).

(2)

Ou seja, os agentes modulam seu comportamento
com base apenas nos períodos recentes, como se fossem
“míopes”. E não aprendem com os erros do passado para
melhorar suas expectativas com relação ao futuro.
Por último, se as expectativas são racionais, os
agentes econômicos supostamente têm acesso a toda a
informação disponível. Isso lhes permite identificar movimentos extraordinários das variáveis relevantes e estimar
o que seria uma trajetória de volta à situação de equilíbrio
sustentável.
1.1.3.

Curva de demanda

Se o indicador básico do mercado é o nível de preços,
é ele quem determina o quanto é demandado de cada produto. A chamada “curva de demanda” relaciona variações no
preço de um produto com a quantidade demandada.
Para entendê-la é importante ter presente que ela
pressupõe a mesma condição mencionada repetidas vezes, de “tudo o mais constante”: é preciso isolar outros
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efeitos para poder identificar de forma “cirúrgica” apenas a
relação entre preço e quantidade demandada.
Além disso, implícitas numa curva de demanda estão duas condições adicionais: para que exista uma tal curva, é preciso que haja vontade por parte do consumidor
de adquirir aquele produto (o que envolve a questão de
gosto, como discutida acima) e que o consumidor tenha
capacidade financeira de adquirir o produto. Não existe
curva de demanda (isto é, variações de quantidade em
resposta a variações de preços) por parte de um professor universitário em relação, por exemplo, a um automóvel
Rolls Royce: a faixa de variações possíveis de preços de um
item como esse está totalmente fora das possibilidades de
aquisição por parte de um professor.
Isso significa que, embora muitas pessoas gostassem de poder comprar um iate transatlântico, a maior parte delas não tem fôlego financeiro para tanto. Não importa
o quanto varie o nível de preços da embarcação: a variação
ocorre em patamar de preço tão elevado que não faz qualquer diferença para essas pessoas. A curva de demanda é,
portanto, inexistente. A maior parte das pessoas simplesmente não pode comprar.
Dito isso, a curva de demanda mostra que um consumidor racional procurará comprar mais de um produto
na medida em que ele se torne mais barato. Da mesma
forma, um encarecimento do produto desestimula seu
consumo. Essa curva tem o seguinte formato:
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Gráfico 2 – Curva de demanda
Preço

Demanda
Quantidade

A preços mais altos correspondem quantidades menores demandadas, e vice-versa.
No caso de um aumento do nível de renda, com
“tudo o mais constante”, a quantidade demandada aumentará, a cada nível de preço, como mostrado abaixo (haverá
um deslocamento da curva de demanda de forma paralela
para a direita).
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Gráfico 3 – Deslocamento da curva de demanda à direita
Preço
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Níveis mais elevados de renda permitem a aquisição
de quantidades maiores de produto, no mesmo nível de
preço.
1.1.4 Elasticidade-preço e elasticidade-renda
O leitor atento já se deu conta, a esta altura, que no
gráfico 3 há duas características adicionais: a amplitude do
deslocamento da curva de demanda que corresponde ao
aumento de renda, e o próprio formato da curva, isto é, sua
inclinação.
A primeira característica – a intensidade de deslocamento da curva de demanda em resposta a um aumento
de renda – reflete o que se chama de “elasticidade-renda”.
Isso é basicamente a relação entre uma dada variação no

nível de renda e a variação na quantidade demandada.
Quanto mais alta a elasticidade-renda da demanda de um
produto, maior o aumento na quantidade demandada em
resposta a um aumento no nível de renda. Claro, desde
que estejamos falando de um “bem normal”, segundo a
definição já trabalhada.
Isso significa que, no caso de um produto de alta
elasticidade-renda, a um dado aumento do nível de renda
do indivíduo a curva “Demanda 2” no gráfico 3 se deslocará
mais para a direita do que no caso de um produto com
baixa elasticidade-renda.
A elasticidade-renda é medida como:
Elasticidade-renda = variação percentual na
quantidade demandada / variação percentual no nível
de renda
A segunda característica – a inclinação da curva de
demanda – está relacionada com a chamada elasticidade-preço da demanda. Uma curva mais próxima de uma posição horizontal indica que uma pequena redução de preço provoca um aumento grande na quantidade demandada do produto. Quanto mais elástica em relação ao preço,
mais sensível a demanda a variações no preço do produto.
A elasticidade-preço é a razão entre a variação percentual na quantidade e a variação percentual no preço de

