
QUINTA LIÇÃO 

NÍVEL DE EMPREGO E MERCADO DE TRABALHO 

Partis pris 
[partido tomado] 

5.1. Diálogo sindicalista – assessor sindical 

- Estou à disposição de Vossa Excelência, para prestar esclarecimentos em 
matéria econômica que porventura me couber... 

- O que é isso, companheiro? Cá entre nós reina a informalidade, a 
democracia de base. Deixa esse seu formalismo para o parlamento. Se eu 
tiver alguma dúvida, gritarei: questão de esclarecimento! Não necessitamos 
de doutores, precisamos de salários! 

- Salário tem sua etimologia latina em sal, aquela substância cristalina, 
branca, usada na alimentação, formada pela interação de um ácido e uma 
base – o cloreto de sódio. Antigamente, era a remuneração monetária 
recebida pelo trabalhador pela venda de sua força de trabalho. Mas nenhum 
homem precisa apenas de um pequeno salário. 

- Pois é, companheiro, veja a pauta de reivindicações dos Titãsi:   

1. “a gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte 

2. a gente quer saída para qualquer parte 

3. a gente quer bebida, diversão e balé 

4. a gente quer a vida como a vida quer 

5. a gente quer comer e fazer amor 

6. a gente quer prazer para aliviar a dor 

7. a gente quer dinheiro e felicidade 

8. a gente quer inteiro e não pela metade”. 

A gente tem desejo, necessidade, vontade! 

“Deus não condenou o homem ao trabalho: condenou-o a viver, 
concedendo-lhe o trabalho como circunstância atenuante” – eu aprecio esse 
pensamento. No entanto, chegamos a tal ponto de imbecilidade que 
consideramos o trabalho não só honroso, mas sagrado, quando não passa de 
uma triste necessidade. 

- Embora tenha havido trabalhadores assalariados em outros períodos da 
história, foi como o advento do capitalismo que o salário se tornou a forma 
dominante de pagamento da mão de obra. Para o desgraçado – aquele que 
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não recebeu a graça “divina” de não ter de vender sua força de trabalho, 
para conseguir sobreviver –, o trabalho é o único remédio eficaz. Para o 
infeliz, o trabalho é o esquecimento conveniente. “Distrai-o da própria vida, 
desvia-o da visão assustadora de si mesmo; impede-o de olhar esse outro 
que é ele, e que lhe torna a solidão horrível”. É ainda a melhor maneira de 
escamotear a vida... 

- Companheiro-doutor, vou te contar uma história. Certa vez, encontrei três 
peões, numa obra. Perguntei a cada qual o que ele estava fazendo. O 
primeiro me respondeu: - “Estou quebrando parede”. O segundo ironizou: - 
“Passando o tempo, até arranjar melhor trabalho”. O terceiro disse-me: - 
“Estou construindo uma escola”! Este tinha consciência do valor de seu 
trabalho. Pela obra se conhece o trabalhador. 

- João Guimarães Rosa, em Tutaméia, refletiu: “trabalho não é vergonha, é 
só uma maldição”. 

- Um operário metalúrgico desempregado falou-me: - “Mais vale gastar-se do 
que enferrujar-se”... 

- Uns dizem que “o capital é trabalho roubado”. Outros sugerem que “o 
capital é trabalho acumulado”. Paul Lafitte, em 1869, completava: “é o 
trabalho de vários acumulado por um só. Corolário: o trabalho é capital que 
não se acumula”. 

- Uma piada polonesa, na época da URSS, perguntava: “Qual é a diferença 
entre capitalismo e comunismo?”. Em seguida, respondia: “O capitalismo é 
a exploração do homem pelo homem. O comunismo é o inverso”. 

- “Se você recolher um cachorro que morre de fome e o tornar próspero, ele 
não o morderá. É esta aí a diferença principal entre um cão e um homem”, 
escreveu Mark Twain. Mas chega de citações, pois até parece que o 
intelectual não passa de um mercador de idéias alheias. Você já ouviu falar 
da dialética senhor-escravo, formulada por Hegel? 

- O que é isso, companheiro? 

- Desejar significa desejar ser reconhecido. Mas se cada consciência 
individual quiser obter esse reconhecimento, o resultado será um conflito 
entre as diversas consciências, pois haverá uma exclusão mútua. 
Entretanto, se essa luta terminasse com a supressão das consciências de 
todos aqueles que não aceitam o reconhecimento da vitoriosa, a morte 
delas privaria essa vitória de sentido, uma vez que o vencedor não teria 
ninguém para reconhecê-lo. A imposição do vencedor deixa com vida o 
vencido em troca deste reconhecê-lo e de renunciar a ser reconhecido. 
Essa relação de dominação e de servidão é a relação entre o senhor e o 
escravoii. 

Hegel não apresenta essa luta mortal entre o senhor e o escravo, entre 
opressores e oprimidos, como o fato real que se verifica ao longo da história, e 
que tem sua origem em contradições reais, concretas, mas sim sob a forma 
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intertemporal e abstrata que corresponde ao movimento do espírito para 
alcançar seu pleno reconhecimento. Desse modo, justifica, ideologicamente, a 
servidão. 

O senhor, segundo Hegel, é o homem que leva até o fim, arriscando sua 
vida, a luta pelo reconhecimento. O escravo é o homem que, por medo da 
morte, recua na luta e renuncia a ser reconhecido. Assim, o senhor fica num 
plano propriamente humano, verdadeiramente espiritual; o escravo, não, 
somente salva seu ser natural, biológico. 

O senhor mantém uma superioridade não apenas espiritual, mas 
também real, material, pois uma vez reconhecido, põe o escravo a seu serviço, 
obriga-o a trabalhar e faz dele um uso material, efetivo. O trabalho é servidão, 
dependência em relação ao senhor, mas essa dependência acarreta – como 
atividade prática, real – a transformação da natureza e a criação de um 
produto. O subjetivo se torna objetivo no produto e, desse modo, cria um 
mundo próprio. É possível reconhecer-se nos produtos que se cria. 
Transformando a natureza, o escravo reconhece a sua própria natureza. 

Esse reconhecimento de si em seus produtos é consciência de si como 
ser humano. Enquanto o senhor, por não criar, por não transformar coisas, não 
se transforma a si mesmo e não se eleva, portanto, como ser humano. O 
escravo se eleva como tal e adquire consciência de sua liberdade no processo 
de trabalho. Mas apenas se liberta idealmente, isto é, a realização da liberdade 
só ocorre no plano do Espírito. 

- Estou entendendo,  o trabalho é a melhor e a pior das coisas: a melhor, se é 
livre; a pior, se é escravo. O trabalho útil é, em si mesmo, um prazer, 
independentemente das vantagens que dele se tirarem. A maioria dos 
homens consome a maior parte do tempo no trabalho, para viver. O pouco 
de liberdade que lhes sobra angustia-os de tal forma que procuram todos os 
meios de se livrarem dela, através do tédio ou do vício. Um poeta russo já 
disse que é melhor morrer de vodka do que de tédio! 

- O trabalho, a atividade prática material produtiva se apresenta, portanto, 
num processo através do qual o sujeito vai se elevando até atingir sua plena 
consciência. A superioridade do escravo sobre o senhor reside no fato dele 
se haver inserido nesse movimento, enquanto que o senhor fica à margem 
do mesmo, não desenvolvendo seu Espírito. Não há homem completo à 
margem do trabalho criador, seja no ócio, seja em trabalho alienado, onde 
não há interesse pelo produto criado. O fato de que ele exista, 
objetivamente, não significa por si que exista para o sujeito trabalhador. 
Essa consciência é adquirida através de um longo processo teórico e 
prático de luta contra sua alienação e exploração. A concepção hegeliana 
do trabalho, embora tenha seu mérito obscurecido por uma concepção 
espiritualista, significa uma descoberta profunda: a do papel da praxis 
produtiva na formação e libertação do homem. 

- Eu fico cá comigo, pensando: porque tantos homens suportam às vezes um 
tirano só? Servidão, parece-me, só existe para um pela vontade de um 
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outro: o escravo precede o senhor. Por que ele serve a quem só o faz 
padecer? 

- Em Discurso da Servidão Voluntária, editado pela primeira vez em 1553, 
seu autor – Etienne La Boétie – sugere que, uma vez instalado, o tirano 
detém a vontade e o poder de subjugariii. Mas não se torna senhor por 
querer, e sim por ter ocupado um lugar já preparado, por ter respondido a 
uma demanda já formulada por aqueles, naqueles que domina: o povo. A 
cada momento de seu império, a tirania se engendra a partir da vontade de 
servir. A força da servidão não é, fundamentalmente, o medo. A servidão 
não nasce da covardia, assim como a liberdade não nasce da coragem. 
Aliás, como provam os combativos sindicalistas. O chocante da questão da 
servidão voluntária é a estranha vontade ou o estranho desejo de servir. 
Estranho também é La Boétie induzir seu leitor a buscar o sentido da 
amizade ao mesmo tempo que o da servidão. Entende-se, então, o desejo 
de ser amigo do rei.  

Mas “amizade é igualdade”. A separação resultante de quando os 
amigos se esforçam para elevar um dos seus acima deles, quebra os laços da 
amizade, o viver junto, a partilha dos pensamentos e a igualdade das vontades. 
A amizade é destruída quando a semelhança entre pares é substituída pela 
hierarquia que separa superiores e inferiores. 

- Companheiro, tenho de fazer o elogio da filosofia. Jamais imaginei que um 
manuscrito de quase 5 séculos atrás dissesse tanto sobre a política 
nacional, hoje. 

- Li, num jornaliv, que “o ato de viver é dispersivo, a experiência humana é 
diluída, as mais diferentes emoções e os mais diferentes sentimentos se 
acumulam. Mas, no livro, é possível ver um mundo organizado, captar uma 
parcela da realidade. Quando isso acontece, é uma revelação”. 

Se alguém descobre a possibilidade de estar se dizendo num texto e 
trocar isso com os outros, vai entender que o livro é também um modo como 
alguém se disse, se contou. A leitura é a grande revolução que uma pessoa, no 
plano individual, pode sofrer. Quando você lê uma síntese de um aspecto da 
vida que lhe incomoda, é uma experiência inigualável, só comparável a um 
grande amor. 

- Companheiro, você sabe que usamos a leitura do decálogo para o peão 
adquirir consciência social? 
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O Decálogo do Capitalista 

1. Amar o capital sobre todas as coisas. 

2. Não invocar o poder do capital, teu Deus, em apoio a empreendimento não 
lucrativo. 

3. “Trabalharás durante seis dias, e neles farás todas as tuas obras; mas, no 
sétimo dia, que é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum: 
tu, o teu filho ou tua filha, o teu escravo, macho ou fêmea, o teu boi, o teu 
jumento ou qualquer outro dos teus animais, o estrangeiro que está dentro 
das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu” 
(DT – Deuteronômio – 5). 

4. Honrai teu mercado e tua aplicação. 

5. Não matarás teu cliente. 

6. Não cometerás conluio com teu concorrente. 

7. Não furtarás teu sócio. 

8. Não levantarás propaganda enganosa contra teu consumidor. 

9. Não cobiçarás o mercado do próximo. 

10. Não cobiçarás as propriedades alheias. 

Originalmente, os dois últimos mandamentos dizem: “Não cobiçarás a 
mulher do teu próximo, e não desejarás sua casa, nem seu campo, nem seu 
escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada que 
lhe pertença” 

- A dedução lógica é que o capital vive em pecado! 

- Estamos nos entendendo, companheiro. Os patrões têm seus especialistas 
em recursos humanos, nas mesas de negociação salarial. Temos 
dificuldade em reagir aos argumentos técnicos que eles levantam contra a 
reposição salarial. Você poderia nos ajudar na análise desse discurso, para 
não sermos enganados por ele?  

- Poderemos ver como os salários têm sido estudados desde os primórdios 
da Economia Política, ou seja, examinar o problema da determinação do 
salário, na economia, a partir das formulações das diversas correntes do 
pensamento econômico. Em seguida, cabe a apresentação de uma Teoria 
do Emprego que alerta contra os falsos remédios para o combate ao 
desemprego. A análise da especificidade do funcionamento do mercado de 
trabalho não-qualificado em economia atrasada, envolvendo o problema da 
superpopulação relativa e do excedente de mão de obra, também é 
pertinente. Por fim, que tal encerrarmos com o exame dos reflexos das 
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transformações tecnológicas e econômico-financeiras recentes no mundo 
do trabalho? 

- Acato suas sugestões, companheiro. Por uma questão de ordem, nossa 
pauta de discussão pode ser assim estabelecida: 

1. Quais são as teorias da determinação do salário? 

2. Como se explica o desemprego? 

3. Como funciona o mercado de trabalho não-qualificado, em uma economia 
atrasada? 

4. Quais são os reflexos das transformações tecnológicas e econômico-
financeiras recentes, no mundo do trabalho? 

 

5.2. Quais são as teorias da determinação do salário? 

- Para David Ricardo, um dos principais defensores da teoria da subsistência, 
o salário de um trabalhador deve ser determinado pelo valor dos bens e 
serviços necessários à sua subsistência, isto é, limita-se a um nível mínimo 
necessário à perpetuação da classe trabalhadora. Este seria a taxa natural 
de salário. Já a taxa de mercado seria a variável resultante da oferta e da 
demanda de trabalho. O aumento ou a diminuição da mão de obra seria 
regulado pela pressão demográfica – derivada da taxa de natalidade e a 
taxa de mortalidade da população – o que, em relação com a demanda de 
mão de obra, dada pelo ritmo de acumulação do capital, terminaria influindo 
no preço dessa mercadoria. 

A Lei de Ferro (ou Bronze) dos Salários consiste na concepção de 
que os salários tenderiam sempre a oscilar em torno do chamado “mínimo 
indispensável” para o trabalhador e sua família poderem subsistir. As 
oscilações salariais resultariam de mudanças na oferta e na demanda de 
trabalho. Acima do nível do mínimo indispensável, o salário propiciaria melhoria 
do nível de vida, crescimento da taxa de natalidade, diminuição da taxa de 
mortalidade, aumento da população e, conseqüentemente, da força de 
trabalho, o que pressionaria os salários para baixo. Abaixo daquele nível, o 
processo seria o inverso desse. 

- Companheiro, admitida tal concepção, a luta sindical por melhores salários 
perderia o sentido, na medida que essa “lei natural” da população faria que 
os salários voltassem sempre aos níveis anteriores! 

- Você captou bem o caráter ideológico dessa concepção clássica. 

A taxa de salário seria uma variável-chave no funcionamento do sistema 
econômico. Determinada, por um lado, pelo ritmo de crescimento populacional, 
por sua vez, de maneira reflexiva, influenciaria a própria reprodução da 
população. Por outro lado, o rendimento decrescente da terra elevaria o custo 
da reprodução da mão de obra e, portanto, diminuiria os lucros. 
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CLÁSSICOS MARX 

A taxa de salário flutuaria numa faixa 
entre um limite inferior – abaixo do 
qual não permitiria a reprodução da 
força de trabalho – e um limite superior 
– acima do qual levaria a economia à 
estagnação. 

O valor da força de trabalho (salário) 
corresponderia ao mínimo necessário 
à formação e preservação do 
trabalhador, eqüivalendo aos custos 
de reposição da sua capacidade de 
trabalho. 

A taxa de salário, sendo determinada pelo movimento de acumulação do 
capital, não é exógena ao funcionamento da economia. Marx nega a teoria da 
pressão demográfica de Ricardo e afirma que o elemento regulador da oferta 
de mão de obra e do valor dos salários é a existência do chamado exército 
industrial de reserva ou superpopulação relativa. 

Com a acumulação de capital, as crescentes inovações técnicas 
elevariam a composição orgânica do capital (Δ c / v), desvinculando o ritmo 
dessa acumulação de um determinado ritmo de crescimento da demanda por 
trabalho. A criação de um exército industrial de reserva permanente, pela 
economia capitalista, garante que a escassez de mão de obra não pressione 
no sentido de aumento de salários a nível superior ao que seria compatível 
com a manutenção da taxa de acumulação. Caso contrário, a taxa de 
crescimento dos salários ultrapassando a dos lucros, detonaria uma crise. 

Devemos observar que a influência depressiva do exército industrial de 
reserva sobre os salários poderia ser revertida pela ação sindical e política dos 
trabalhadores. 

- Por isso que eu acho esse tal de Marx batuta! 

- Sem partis pris, não se encontra, em O Capital, uma teoria da determinação 
da taxa de salário, além da menção dos seus limites de flutuação a curto 
prazo. A idéia da existência de dois limites dentro dos quais variaria a taxa 
de salário encontra-se tanto nos clássicos como em Marxv. 

O limite inferior, no longo prazo, tenderia a igualar-se ao valor da força 
de trabalho, isto é, o valor dos meios necessários à subsistência física do 
trabalhador e sua família, em cada época histórica. O limite superior tenderia a 
crescer em virtude do aumento da composição orgânica do capital, que eleva a 
produtividade média por trabalhador. Os limites dentro dos quais pode situar-se 
a taxa de salário tenderam a se ampliar ao longo do desenvolvimento 
capitalista. O componente histórico do valor da força de trabalho variou, ao 
longo do tempo, incorporando o resultado – positivo ou negativo – do processo 
de negociação entre trabalhadores e capitalistas. 

- Olha eu aí de novo! 

- De fato, imaginar a existência de uma relação inequívoca em termos 
quantitativos entre o tamanho do exército industrial de reserva e a taxa de 
salário seria incorrer numa explicação “economicista” para esta última: a 
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taxa de salário seria função direta das variações do volume da força de 
trabalho excedente. Nesta hipótese, à semelhança da concepção clássica 
baseada na oferta e demanda de trabalho, os salários, determinados de 
maneira exógena ao modo de produção capitalista, guiariam o ritmo de 
acumulação de capital! 

Na realidade, a existência do exército industrial de reserva seria uma 
condição sine qua non para a acumulação no sentido de possibilitar uma taxa 
de salário restrita aos limites referidos. Mas a relação entre o excedente de 
força de trabalho e a taxa de salário seria de tipo qualitativo e não quantitativo. 
Esta dimensão quantitativa só pode ser considerada se mediatizada por outras 
variáveis como, por exemplo, o poder de negociação das classes 
trabalhadoras. Há necessidade de incorporar o elemento político-sindical à 
análise. 

- Concordo com ele! 

- Observe que se tomássemos todo o valor da força de trabalho como aquele 
do limite inferior, cairíamos num raciocínio circular: o valor determinaria o 
salário e este influenciaria o valor, pelo menos no longo prazo. Quem busca 
as teorias que pretendem explicar a determinação do salário nominal no 
ciclo de curto prazo não vai procurá-las nas teorias de corte clássico e/ou 
marxista. Elas, se restritas à dimensão econômica, só explicam a 
determinação do salário no longo prazo, discutindo a tendência dos salários 
irem em direção ao custo de reprodução da força de trabalho. Para aqueles 
economistas que não estão interessados na “tendência”, mas sim nos 
desvios em torno dessa tendência, provocados por variações na demanda 
efetiva, no nível de preços e outras variáveis relevantes para o estudo do 
ciclo de curto prazo, tudo aquilo não passa de “curiosidade” da história do 
pensamento econômico. 

- Agora, sim, você está falando nos termos de economista burguês. Quero 
conhecer esse papo enrolado... 

- Na teoria marginalista, o problema salarial é enfocado segundo a utilidade 
da contratação da mão de obra para o empresário. Só é útil na medida em 
que o emprego de um trabalhador adicional for capaz de aumentar a 
produtividade marginal, sendo, portanto, rentável. Quando isso não ocorre, 
a contratação perde sua utilidade e a produção passa a sofrer um 
rendimento decrescente, exigindo inclusive corte nos custos de mão de 
obra. 

Na escola neoclássica, o salário é determinado no mercado de trabalho 
através da interação entre as curvas de oferta e demanda por trabalhovi.  
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CURVA DE OFERTA CURVA DE DEMANDA 

Estabelece uma relação direta entre 
salário real e oferta de mão de obra, 
baseando-se no postulado segundo o 
qual os trabalhadores ofertariam seu 
trabalho até o ponto em que a utilidade 
do lazer fosse igual à utilidade 
marginal proporcionada pelo salário. 
Os pontos ao longo da curva 
indicariam, para cada salário, o 
máximo de horas destinadas ao 
trabalho. 

Expressa o postulado de que a firma 
empregaria trabalhadores até o ponto 
em que o custo marginal, cujo 
elemento fundamental é o salário, se 
igualasse à receita marginal que a 
firma obtém ao empregar um 
trabalhador adicional. Em outras 
palavras, o salário é igual ao produto 
marginal do trabalho. Os pontos ao 
longo dessa curva representam o 
objetivo de maximização de lucros da 
firma a cada nível salarial, dados a 
demanda e o preço esperados. 

Pela interação das duas curvas ficariam determinados, 
simultaneamente, o nível de emprego e o salário real. O nível de emprego 
assim obtido seria aquele que maximizaria a função de produção agregada 
neoclássica. Este nível de produção (Y) se relaciona com a determinação do 
nível de preços (P) através da Teoria Quantitativa da Moeda, representada pela 
Equação de Trocas: MV = PY. 

“O nível de emprego de equilíbrio seria sempre o de pleno emprego, 
compatível apenas com o desemprego friccional – decorrente de 
pequenas imperfeições ou desajustes temporários entre oferta e 
demanda de trabalho porque encontrar emprego leva algum tempo – e 
com o desemprego voluntário – decorrente do fato da desutilidade do 
trabalho ser maior que a utilidade do trabalho que se poderia receber. 
Todos os que desejassem trabalhar aos salários vigentes no mercado 
encontrariam emprego. Nenhuma observação é feita sobre a 
possibilidade dos trabalhadores reivindicarem maior estabilidade no 
emprego além de salários mais elevados. A força de trabalho é 
considerada homogênea, intercambiável e sua mobilidade é perfeita”vii. 

- Escuta aqui, companheiro: existe economista que diz isso? Ele seria capaz 
de repetir isso em frente de uma fila de desempregados, buscando emprego 
a qualquer salário, inclusive abaixo de sua qualificação e experiência 
prévia? 

- Não creio que o “cinismo teórico” daria tanta coragem... Os economistas 
pré-keynesianos atribuíam o desemprego à atuação dos sindicatos, que 
impedia a redução dos salários nominais.  

- Você está me provocando. Existem ainda esses pré-keynesianos? 

- A idéia era que, se os trabalhadores aceitassem salários nominais menores, 
o nível de emprego cresceria. Isto só é verdade dependendo da relação 
específica entre salários nominais e preços, que não é explicitada pelos 
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neoclássicos. As hipóteses de comportamento das firmas e indivíduos são 
assumidas em relação ao salário real (W / P) e não ao salário nominal (Wi). 
A teoria neoclássica não tem uma teoria da determinação do salário 
nominal, mas apenas do salário real. 

 

SALÁRIO NOMINAL SALÁRIO REAL 

Soma de dinheiro que o trabalhador 
recebe em troca de sua força de 
trabalho. Por isso, é denominado 
também de salário monetário. 

Nível do salário em relação a seu 
próprio poder de compra (ou poder 
aquisitivo), em determinado momento, 
isto é, o salário nominal deflacionado 
por um índice geral de preços. 

Vale observar que os níveis de emprego e produto são determinados, na 
teoria neoclássica, a partir do equilíbrio no mercado de trabalho. O nível de 
emprego é determinado diretamente; o nível de produto é dado a partir da 
função da produção. 

As hipóteses que garantem a tendência ao equilíbrio e as conclusões 
dos modelos neoclássicos sãoviii: 

1. os agentes econômicos maximizam suas funções de utilidade e lucro, isto é, 
agem racionalmente; 

2. os mercados – no caso o mercado de trabalho – tendem para o equilíbrio, 
isto é, preços e salários são flexíveis; 

3. todos os agentes têm informação perfeita e jamais se enganam. 

- Ninguém as criticou? 

- Keynes critica os postulados dos quais partem os neoclássicos. A evidência 
empírica mostra que, numa economia monetária, os contratos são fixados 
em termos nominais. Um empregador hesitaria em demitir um trabalhador 
contratado com salário “acima do de equilíbrio”, pois há um custo envolvido 
na contratação e a própria existência do contrato implica em certa rigidez. 
Um trabalhador não pediria demissão ainda que houvesse elevação do 
nível geral de preços, provocando queda do salário real. A rigidez se 
estabelece em relação ao salário nominal, pois os trabalhadores resistem à 
sua redução, para não sofrerem perdas relativamente a outros 
trabalhadores. Como a informação é imperfeita, cada um pensa que a 
redução ocorre apenas em sua categoria, isto é, incide sobre o salário 
relativo. 

Keynes rejeita também o pressuposto neoclássico de que os 
trabalhadores decidiriam o quanto desejariam trabalhar a cada nível de salário 
real, como a oferta de trabalho expressasse a sua função de preferência. 
Sendo as decisões de produção tomadas pelos capitalistas, os trabalhadores 
não têm poder para defender suas preferências junto às firmas. 
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“O salário recebido é trocado por outros bens, a preços que não são 
estabelecidos na barganha salarial e que dependem das decisões de 
produção e da demanda de outros agentes. A demanda e 
conseqüentemente os preços dos diversos bens só serão conhecidos 
muito depois que o contrato de trabalho tiver se efetuado. Sendo assim, 
os salários e o emprego poderiam encontrar-se em um ponto fora da 
curva de oferta e, mais ainda, um ponto não transitório. Nada garante a 
igualdade entre salário e desutilidade marginal do trabalho. A um nível 
de salário nominal corresponderiam diversos níveis de salário real, 
gerando várias funções de oferta. Não havendo unicidade de equilíbrio, 
ele não poderia ser determinado. Este é o ponto fundamental da crítica 
keynesiana que destrói o mercado de trabalho [neo]clássico”ix. 

 Não se trata de ilusão monetária, como afirmam os economistas 
monetaristas, mas de assimetria de poder de decisão entre os capitalistas e 
trabalhadores e de incerteza quanto ao futuro que faz com que os sindicalistas 
não possam pautar suas barganhas em termos de salários reais prospectivos. 

- Isto é verdade, a gente está sempre correndo atrás da taxa de inflação, 
tentando fazer a reposição da perda passada de poder de compra dos 
nossos salários. E não é sempre que temos poder de barganha. 

- Em 1958, houve um econometrista – Arthur W. Phillips – que estudou a 
relação empírica entre variações no nível de desemprego e variações no 
nível de salários nominais. Seu estudo deu origem ao que os economistas 
denominam a curva de Phillips. Apesar de não ter tido uma preocupação 
teórica mais profunda, sua contribuição pode ser classificada tipicamente 
como uma síntese neoclássica-keynesiana, isto é, Phillips tratava o 
mercado de trabalho como o mercado de um bem qualquer, tal como os 
neoclássicos, e examinava o efeito de variações na demanda efetiva sobre 
salários nominais, à semelhança dos keynesianos. 

“Além do excesso de demanda, Phillips estava preocupado com a taxa de 
crescimento ou redução do excesso de demanda. Quanto maior a taxa de 
crescimento (redução) mais rápido cresceriam (diminuiriam) os salários 
nominais. Este seria apenas um efeito da intensidade do excesso de 
demanda. Phillips acreditava ainda que aumentos nos preços dos bens 
consumidos pelos trabalhadores levariam a aumentar os salários nominais, 
porém este efeito deveria ser isolado do excesso de demanda no mercado 
de trabalho. Por isso mesmo sua equação considera apenas a taxa de 
desemprego (aproximação para excesso de demanda) como variável 
explicativa de variações nos salários nominais”x. 

A curva de Phillips estabelece uma relação inversa entre as variáveis: 
a taxa de desemprego e a taxa de variações dos salários nominais. Na 
recessão, a redução da demanda (aumento do desemprego) é acompanhada 
por uma queda nas taxas de crescimento dos salários. Na recuperação, com o 
crescimento da demanda, os salários voltam a crescer com taxas mais altas. 

Phillips chegou, em seu estudo econométrico, a três conclusões 
principais: 
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1. A relação é não-linear, apresentando uma forma hiperbólica, isto é, para 
taxas de desemprego elevadas, os salários permanecem bastante estáveis, 
enquanto que, quanto menor a taxa de desemprego, mais rápido crescem 
os salários. 

2. Há um lag temporal na resposta dos salários às variações na demanda de 
trabalho em função da institucionalização dos processos de barganha 
coletivos e, particularmente, do crescimento de arbitragens e conciliações, 
tornando-os menos sensíveis àquelas variações. 

3. Apenas em períodos de elevação significativa dos preços (acima inclusive 
das variações na produtividade) que os trabalhadores reagiriam à perda no 
poder de compra. 

- De fato, sem hipérbole, ou seja, engrandecer ou diminuir exageradamente a 
verdade das coisas,  esse senhor Phillips constata o que verificamos no dia-
a-dia da nossa luta sindical... 

- Há uma hipótese fundamental, na síntese neoclássica: ela admite a perfeita 
substituição entre unidades que compõem a força de trabalho ao tratá-la 
como um bem qualquer. Dessa forma, a oferta e a demanda determinam o 
seu preço. 

São quatro hipóteses fundamentais subjacentes à síntese 
neoclássica, em seu tratamento do mercado de trabalhoxi: 

1. A força de trabalho é homogênea; isto significa supor que não há qualquer 
diferença significativa quanto à especialização dos trabalhadores e que a 
hora de trabalho de cada um deles rende exatamente a mesma quantidade 
de produto. 

2. Há perfeita mobilidade da força de trabalho, isto é, não existe qualquer 
custo, seja para o trabalhador, seja para as firmas, na transferência de 
trabalhadores de uma localidade ou ocupação para outra. 

3. As firmas maximizam lucro e, portanto, igualam o salário à produtividade 
marginal do trabalho. 

4. Os trabalhadores maximizam suas funções de utilidade, oferecendo maior 
quantidade de emprego apenas em troca por salários mais elevados. 

- Escuta, companheiro, essa “síntese neoclássica” não admite sequer a 
possibilidade de os trabalhadores, além de salários maiores, reivindicarem 
maior estabilidade no emprego? 

- Não, isso certamente reduziria o impacto das variações na demanda sobre 
o nível dos salários. Keynes, contrariamente, considera que não há perfeita 
mobilidade da força de trabalho e, por isso mesmo, os salários não 
dependem apenas do nível de demanda efetiva e dos preços dos bens de 
consumo assalariado. A não diferenciação da força de trabalho, feita pela 
síntese neoclássica, implica que o excesso de demanda não se manifesta 
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sobre este ou aquele tipo específico de trabalhador, mas sobre a massa 
total de trabalhadores. 

- Isto quer dizer que, por exemplo, a escassez de torneiros mecânicos 
somente se manifesta quando já não há marceneiros, pintores, etc., 
desempregados?! 

- Isso mesmo, a síntese neoclássica não considera o mercado de trabalho 
segmentado. A segmentação que se deriva da imperfeita mobilidade da 
força de trabalho, reforçada pela especialização de algumas ocupações, 
leva a que aspectos institucionais tenham grande efeito sobre a estrutura 
salarial. 

Milton Friedman fez, posteriormente, uma “neoclassização da curva de 
Phillips”, extirpando-a de todas raízes keynesianas, ao tornar o nível de 
emprego e de produto dependente do ponto de equilíbrio no mercado de 
trabalho. Foi uma inversão da causalidade apontada, originalmente, pela curva 
de Phillips. Segundo esta curva, a taxa de salário é afetada pelo nível da 
demanda efetiva e não o contrário, como sugere o monetarismo: a taxa de 
salário, via seu efeito sobre o salário nominal, afetando o nível de emprego e 
de produto. 

De acordo com a formulação original da curva de Phillips, taxas de 
desemprego menores podiam ser obtidas através de políticas expansionistas 
às custas de inflação dos salários nominais. Supondo-se que os salários são 
uma componente importante dos custos, os resultados destas políticas seriam 
também a inflação de preços. Daí surge a idéia de que existiria uma escolha 
[trade-off] entre o desemprego e a inflação. 

Friedman sugere que, na realidade, essa escolha existe apenas no curto 
prazo, já que o aumento no emprego é um resultado da percepção equivocada 
dos trabalhadores quanto ao verdadeiro efeito dessas políticasxii. Ele 
desenvolve uma hipótese alternativa que faz distinção entre os efeitos de curto 
e longo prazo de mudanças não antecipadas na demanda agregada nominal. 

Supondo uma aceleração não antecipada da demanda agregada 
nominal, ela será vista por cada um dos produtores como uma demanda 
favorável e inesperada de seus produtos. O produtor, num ambiente de 
freqüentes mudanças na demanda relativa de diferentes bens, não saberá se 
esta mudança lhe é específica ou não. Será, então, racional responder a ela 
procurando produzir mais para vender por o que ele percebe ser um preço de 
mercado maior que o esperado, anteriormente. 

Ele estará disposto a pagar um salário nominal maior do que estaria 
antes, para atrair trabalhadores adicionais. O salário real que importa para o 
produtor é o salário em termos do preço de seu produto e ele percebe que este 
preço está maior do que antes. Para os trabalhadores, a situação é diferente: o 
que importa é o poder de compra dos salários, não sobre o bem específico que 
produzem, mas sobre todos os bens que consomem. Tanto eles quanto seus 
empregadores tendem a ajustar mais vagarosamente seu conhecimento dos 
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preços em geral – porque é mais difícil, segundo Friedman, obter informações 
a este respeito – do que do preço do bem específico que produzem. 

Conseqüentemente, um aumento dos salários nominais pode ser 
interpretado pelos trabalhadores como um aumento dos salários reais, 
provocando, assim, um incremento na oferta de emprego – a análise 
monetarista nesse ponto é inteiramente neoclássica. Expressos em termos da 
média de preços futuros efetivos, os salários reais serão mais baixos, enquanto 
que, em termos de preços médios futuros previstos, os salários reais estariam 
mais altos. 

“Porém, esta situação é temporária: basta que a taxa de crescimento da 
demanda agregada nominal e dos preços continue maior, que as 
expectativas se ajustarão à realidade. Quando isso ocorrer, o efeito 
inicial desaparecerá, podendo mesmo se inverter, durante algum tempo, 
porque trabalhadores e empregadores se encontram imobilizados por 
contratos inadequados. Finalmente, o nível de emprego voltará ao que 
era antes da suposta aceleração não antecipada na demanda agregada 
nominal”xiii. 

- Eu não sei se captei a “sutileza” do raciocínio monetarista, companheiro. 

- Os economistas costumam explicá-lo usando a metáfora do arquipélago. É 
como se tudo acontecesse numa economia formada por várias ilhas, cada 
qual com uma firma e/ou um mercado de trabalho. Todo dia os 
trabalhadores de uma mesma ilha determinam, através de um leiloeiro, o 
salário nominal e o nível de emprego. Se um trabalhador deseja saber o 
nível de salário em uma ilha vizinha (sem telecomunicações entre elas), 
para conhecer seu salário relativo, ele deve desempregar-se e perder algum 
tempo, “remando” até ela, para se informar. Observe que as informações 
não circulam perfeitamente... 

Suponha que o governo desse arquipélago resolva ampliar a demanda 
agregada, através de uma política monetária expansionista ou “frouxa” e/ou de 
uma política fiscal “mal financiada”, ou seja, via emissão monetária. É como um 
helicóptero do banco central sobrevoasse o arquipélago, lançando sobre ele 
“papéis pintados” pela Casa da Moeda. Os que caíssem sobre as ilhas 
provocariam aumentos de preços e salários nelas. Acontece que os 
trabalhadores de cada ilha não perceberiam que os salários de toda a 
economia se elevaram e, ao novo salário, ampliariam a oferta de emprego, 
abandonando a preferência pelo lazer – “balançar-se em rede sob palmeiras de 
uma paradisíaca ilha da fantasia”.  

Somente um tempo após, quando recebessem os maiores salários 
nominais e remassem para outras ilhas (ver Figura 5.1), seja para adquirir os 
outros bens de sua cesta básica de consumo, seja para se informar sobre os 
salários (relativos) das demais ilhas, eles teriam conhecimento do nível geral 
de preços. Constatariam, então, que nem os salários reais esperados foram os 
efetivos nem seus salários estavam relativamente mais elevados. 
Desapontados, cessaria a ilusão monetária: eles reduziriam a oferta de 
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emprego e, assim, o nível de produto também cairia. Gostou da fábula 
monetarista? 

 

Figura 5.1.: Trabalhadores desapontados após a “ilusão monetária”. 

- Minha nossa... Os economistas se educam para acreditar nessa fantasia? 

- A Escola de Chicago é a maior produtora de agraciados por Prêmio Nobel 
de Economia... Com essa metáfora, os monetaristas procuram mostrar que 
políticas monetárias expansionistas tendem a elevar o nível de preços e de 
salários; o nível de emprego cresce apenas no curto prazo e, portanto, o 
trade-off representado pela curva de Phillips não se confirma no longo 
prazo. Se aos trabalhadores é dado suficiente tempo para perceberem o 
aumento dos preços, a política monetária não tem efeito expansionista. 

- Por que os empregadores (as firmas) percebem o aumento nos preços mais 
rapidamente que os trabalhadores? 

- Porque a eles interessa somente o aumento nos preços do que produzem. 
Os monetaristas destacam o choque de demanda monetária, mas se 
esquecem do choque de custos dos insumos. A não ser que considerem 
que ou as “ilhas” são auto-suficientes (produção integrada verticalmente) ou 
elas dispõem de estoques de matérias primas suficientes, adquiridos aos 
preços anteriores, para maximizarem os lucros de imediato. 

- Então consideram que somente nós – os trabalhadores – sofremos de 
ilusão monetária?! Além de menosprezar nossa racionalidade – como não 
aprendêssemos com nossos erros  e os repetíssemos –, nós temos também 
o nosso acompanhamento do índice do custo de vida. As previsões dos 
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economistas a nosso serviço são tão boas (ou tão ruins) quanto as dos que 
servem à burguesia! 

- Chiii, ficou p* da vida... Para amenizar, devemos dizer que Friedman e 
outros monetaristas afirmam que, no longo prazo, o trade-off não existe: os 
trabalhadores terminam por acertar nas expectativas. A ilusão monetária 
dos trabalhadores – confusão entre variações do salário nominal e 
variações do salário relativo, do salário nominal e do salário real esperado, 
enfim, entre o ex-ante e o ex-post – é passageira. Eles sugerem que os 
trabalhadores possuem o método das expectativas adaptativas.  

“As expectativas são formadas a partir da experiência passada, com ênfase 
maior para os períodos mais recentes. Com taxas de inflação crescentes e 
este modelo de formação de expectativas, os salários reais estariam 
sempre atrás do crescimento dos preços. Neste caso, com inflação 
crescente o desemprego poderia permanecer abaixo da ´taxa natural´. Ou 
seja, havendo ´ilusão monetária´ por parte dos trabalhadores, as políticas 
expansionistas seriam bem sucedidas no seu objetivo de aumentar o 
emprego”xiv. 

- Na realidade, os sindicatos de trabalhadores procuram renegociar seus 
salários quando os preços crescem, e não o número de horas que vão 
trabalhar por aquele salário real. 

- Você sabe do que está falando. Os salários nominais são parte de contratos 
entre empresas e sindicatos que, uma vez estabelecidos, vigoram por um 
período indeterminado. Se a taxa de inflação cresce mais que os salários 
contratados, inicialmente, os trabalhadores aguardam por novo dissídio 
coletivo, mas não se desempregam, imediatamente. Os economistas 
keynesianos reconhecem que não há ilusão monetária, mas sim contratos 
denominados em termos monetários e que não podem ser renegociados a 
cada variação do nível de preços. 

Enfim, você já deve ter observado, com exceção da hipótese de perfeita 
informação, o modelo monetarista tem raízes neoclássicas. Em ambas 
correntes de pensamento econômico, o equilíbrio depende dos mercados se 
equilibrarem via flexibilidade dos preços e de os indivíduos e as firmas terem 
maximizadas suas funções de utilidade e de lucro, respectivamente. 

O conceito de taxa natural de desemprego foi, originalmente, criado 
por Milton Friedman. Ela é a taxa que corresponde ao equilíbrio 
macroeconômico, em que a inflação esperada é igual ao seu nível real. É 
também chamada de taxa de desemprego não-aceleracionista da inflação 
(NAIRU – Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment). 

Os monetaristas consideram que o desemprego só é excessivo quando 
ele realmente ultrapassa o nível natural. Assim, sugerem que a taxa de 
desemprego nunca é nula, pois, em condições normais, sempre tem 
trabalhadores entrando e saindo do desemprego, inclusive voluntariamente. 
Nessas transições, há sempre um tempo de busca do emprego. 
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Observe que não há um procedimento de aceitação geral para medir a 
taxa natural. Pode ser considerada a média da taxa real de desemprego, 
durante um longo período. Pode-se também escolher a de um ano em que se 
considera que a economia estava em pleno emprego e no qual a inflação 
esperada estava aproximadamente igual ao nível efetivo. Por fim, é possível 
calcular a curva de Phillips ampliada com as expectativas e determinar, 
aritmeticamente, a taxa de desemprego correspondente a uma taxa de inflação 
não-aceleracionista. Ela tem diferenças entre os diversos lugares e no tempo. 

Os determinantes da taxa natural de desemprego são: 

1. Fatores demográficos: a taxa natural pode ser encarada como a média 
ponderada das taxas naturais de desemprego dos diversos grupos 
demográficos (por idade, raça, sexo, etc.) da população; 

2. Existência de salário mínimo: quando ele se situa acima da taxa de 
equilíbrio do mercado; 

3. Realocação setorial da mão-de-obra: depende da variabilidade das taxas 
de crescimento dos diversos setores da economia; 

4. Seguro-desemprego: ele reduz o ônus das pessoas que ficam ou estão 
desempregadas; 

5. Poder dos sindicatos: tende a elevar os salários reais dos membros e 
reduzir os níveis de emprego dos setores sindicalizados; 

6. Nível de centralização da negociação salarial: se é altamente centralizada 
ou descentralizada (a nível da empresa) parece provocar taxas menores de 
desemprego do que no caso intermediário; 

7. Nível de tributação sobre salários: há diferença entre o custo da folha de 
pagamentos para a empresa e o pagamento que o trabalhador recebe, 
criando desincentivo para os empresários e provocando o crescimento da 
evasão; 

8. Histerese no desemprego: efeito por meio do qual períodos prolongados 
de alto desemprego tendem a elevar o valor da sua taxa natural. 

- Não sei se os monetaristas não gostam de nós, sindicalistas, mais do que 
nós não gostamos deles.... 

- Não seja injusto, eles só culpam os sindicatos pela inflexibilidade que causa 
desemprego, mas não pela inflação... Aí, eles culpam o governo pelo 
excesso de emissão monetária acima do ritmo de crescimento da produção! 
É bem verdade que dizem que o governo faz isso por “populismo” – a 
“demagogia” de querer adotar a política keynesiana de busca do pleno 
emprego. 

- Você está me gozando... Chega de monetarismo! A história do pensamento 
econômico não evoluiu, superando-o? 
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- Sim, o passo seguinte foi criar a descendência do Monetarismo I de 
Friedman: o Monetarismo II da chamada escola novo-clássica. A diferença 
aparece na formação das expectativas. Os modelos novo-clássicos se 
utilizam das chamadas expectativas racionais, que são a verdadeira 
novidade trazida por eles em relação ao monetarismo. Há dois tipos de 
hipóteses para a formação de expectativa racional. 

 

HIPÓTESE FRACA HIPÓTESE FORTE 

Segundo a qual um indivíduo forma 
suas expectativas usando as 
informações de que dispõe de acordo 
com a sua “melhor” maneira particular 
de entender o funcionamento da 
economia; se isso é diferente do modo 
como ela de fato funciona, ele formará 
expectativas erradas. 

Supõe que cada um e todo agente têm 
o mesmo modo de entender a 
economia e este corresponde à 
estrutura verdadeira de funcionamento 
da economia; assim, qualquer choque 
monetário exógeno tem seu efeito 
perfeitamente antecipado por todos os 
agentes na economia. 

 A hipótese forte é predominante nos modelos novo-clássicos. Com ela, 
ou seja, com informações perfeitas, eles representam um retorno às três 
condições de equilíbrio da teoria neoclássica: maximização, flexibilidade de 
preços e informações perfeitas. 

A teoria novo-clássica do ciclo de negócios parte de mercados 
perfeitamente competitivos e flexibilidade de preços. A oferta agregada varia 
em resposta aos choques, provocando flutuações cíclicas na produção e no 
emprego. Se há informações imperfeitas a respeito de eventos aleatórios (não 
sistemáticos), significa que os agentes econômicos têm informações 
incompletas sobre a economia. Então, cometem erros nas decisões de oferta, 
quando alguns choques afetam a economia.  

No caso de Friedman, como vimos, esses erros eram devido à ilusão 
monetária – confusão entre variação no nível geral de preços e nos preços 
relativos e/ou entre variação real e nominal. No caso de Lucas (guru novo-
clássico), ele considera que apenas as variações imprevistas nas variáveis da 
política econômica, como a oferta de moeda não anunciada ou inesperada, 
devem afetar variáveis reais como a produção e o emprego. Pelas expectativas 
racionais, quando os preços aumentam de acordo com a previsão do modelo 
relevante, os produtores não vão se equivocar, concluindo que houve uma 
mudança de preço relativo. Assim, a oferta agregada não vai mudar. 

- Escuta aqui, não falta suporte em evidências empíricas para essa teoria 
novo-clássica? 

- De fato, a divulgação mensal do nível geral de preços não justifica a “ilusão 
monetária” que provocaria as alterações observadas da produção e do 
emprego. Além disso, a política monetária prevista ou anunciada, seja 
expansionista, seja recessiva, de maneira comprovada, afeta a produção. 
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- Ela não entrou em descrédito? 

- Sim, mas não desapareceu. Embora você possa desejar esquecer ou fazer 
com que as pessoas esqueçam o passado, é impossível apagá-lo, pois o 
passado é indestrutível...  

A teoria novokeynesiana do ciclo de negócios que busca 
fundamentos microeconômicos, para justificar a rigidez de preços e salários 
nominais, é, atualmente, hegemônica na corrente principal [mainstream] do 
pensamento econômico. Várias causas possíveis de rigidez estão sendo 
pesquisadasxv.  

Por exemplo, os novos-keynesianos destacam que os contratos de 
trabalho de longo prazo não são renegociados, simultaneamente, a cada 
flutuação da demanda agregada. Os salários estão predeterminados por um 
período significativo de tempo. Assim, as variações da demanda agregada 
ocasionam variações na produção e no emprego e não, imediatamente, nos 
salários. 

Os próprios sindicatos ao estabelecerem negociação em favor de seus 
membros, em vez de fazê-lo a favor da força de trabalho em geral, evitam que 
os salários atinjam o que os neoclássicos denominam “ponto de equilíbrio” do 
mercado de trabalho. 

Os contratos implícitos – um tipo de “seguro” feito pelas empresas que 
dá proteção contra queda de renda real dos funcionários (avessos ao risco 
dessa corrosão do poder aquisitivo) – tornam os salários resistentes a choques 
externos. Da mesma forma, as empresas podem combinar com os 
trabalhadores para também manter o nível de emprego estável frente às crises. 

A teoria do salário eficiente sugere que as empresas podem ter um 
incentivo para pagar salários acima do nível de equilíbrio do mercado. Com 
essa atitude, há indução aos funcionários se esforçarem ao máximo para 
evitarem o custo de oportunidade de ser despedido. ou seja, de perderem 
aquela vantagem relativa. Há manutenção desses salários rígidos em resposta 
a choques de oferta ou demanda a fim de não afetar a produtividade da força 
de trabalho. 

Finalmente, os custos de cardápio são os custos de mudar os preços 
nominais. Geram uma rigidez significativa nesses preços e, portanto, as 
variações ocorrem na quantidade, isto é, na produção e no emprego. As 
empresas percebem a inconveniência do ajustamento de preços sempre que 
as condições de demanda são alteradas. 

- O que é a economia novo-keynesiana? 

- É a tentativa de construir fundações microeconômicas para a rigidez de 
salários e preços. O termo novo em lugar de neo, para descrever a 
evolução recente na tradição clássica, distingue essa corrente de 
pensamento econômico daquela que, surgida no pós II Guerra, foi 
denominada de síntese entre a microeconomia neoclássica e a 
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macroeconomia keynesiana, ou seja, o velho keynesianismo. Serve 
também como contraposição com o novo-classisismo. 

“O objetivo da economia novo-keynesiana é explicar porque mudanças no 
nível geral de preços são reticentes, isto é, porque variações de preços não 
arremedam variações no PIB nominal. Preços rígidos implicam que o PIB 
real não é objeto de escolha por trabalhadores individuais e firmas mas sim 
segue ao sabor da corrente como resíduo. Então, a economia novo-
keynesiana  diz respeito às escolhas das firmas em competição monopolista 
que fixam seus preços individuais e aceitam o real nível de vendas como 
uma restrição, em contraste com a economia novo-clássica na qual as 
firmas tomadoras de preços competitivos fazem escolhas a respeito do 
produto”xvi. 

 Sua ênfase é sobre as características universais da estrutura 
microeconômica. A rigidez do salário e do preço emerge de um conjunto 
nuclear de elementos microeconômicos que não são restritos no tempo e em 
lugar: tecnologia de transações, heterogeneidade de  bens e insumos, 
competição imperfeita, informação imperfeita e mercado de capitais imperfeito. 
Estes elementos nucleares retiram qualquer incentivo para os agentes 
individuais focalizarem sobre a demanda nominal ao tomarem suas próprias 
decisões de fixar preços.   

A presença desses microfundamentos sustenta a visão de que a 
economia novo-keynesiana é, fundamentalmente, a respeito de as 
externalidades das decisões individuais e as falhas de coordenação inerentes a 
uma economia de mercado livre. 

 Somente a rigidez de preços, e não a rigidez de salários (por causa da 
flexibilidade dos lucros), é a condição necessária para a constituição de ciclo 
no produto real, dado um determinado ritmo da demanda agregada nominal. 
Na economia novo-keynesiana, não há primazia para a rigidez de salário, em 
comparação com a de preços.  Sua pesquisa é dirigida para os 
microfundamentos da rigidez de preços. 

 Cada agente encara uma restrição que é, indiretamente, de sua própria 
falha em reduzir, suficientemente, seu preço. Isto aponta para a falha de 
coordenação como um ingrediente central na descrição da rigidez de preços. O 
melhor é ver a característica principal da economia novo-keynesiana como 
o gradual ajustamento de preços e seu corolário que produto e emprego não 
são variáveis de escolha. 

“Em contraste com os modelos de equilíbrio novoclássicos, com suas 
firmas tomadoras de preços fazendo escolhas voluntárias sobre o nível 
de produto, os modelos keynesianos de mercado não regulador [non-
market-clearing] modificam o papel dos preços e produtos em sua 
construção, com a demanda sendo tomada como dada pelas firmas 
fazedoras de escolhas voluntárias sobre o nível de preços. Então, o 
comportamento de fixador de preços é a essência da economia 
keynesiana. Qualquer tentativa de incorporar isto nas fundações 
microeconômicas deve começar da competição monopolista ou 
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imperfeita, não da competição perfeita, porque os agentes keynesianos 
são, inerentemente, fixadores de preços [price setters], não tomadores 
de preços [price takers]”xvii . 

 Em síntese, o estabelecimento de preços envolve várias questõesxviii : 

1. Por causa do custo de alterar preços, esses vão tipicamente ser 
estabelecidos por algum tempo, ou seja, há alguma rigidez. 

2. O ajustamento aos distúrbios pode não ser completo ou sincronizado, 
ocasionando respostas “quase-racionais” com importantes implicações no 
ciclo econômico. 

3. As firmas estabelecem os preços relativamente às concorrentes, 
envolvendo interdependência estratégica e a necessidade de se fazer 
hipóteses sobre o ambiente econômico, o que dá margem aos problemas 
de coordenação de decisões. 

Observando as dificuldades do papel alocacional da taxa de salário e da 
taxa de juros, os novoskeynesianos exploraram o papel da informações 
assimétricas, da seleção adversa e do risco moral [moral hazard], nos 
mercados de trabalho e de crédito. Entretanto, no processo de “voltar aos 
fundamentos microeconômicos”, erraram muito e se confundiram a respeito do 
que se trata a macroeconomiaxix. Derivaram resultados macroeconômicos a 
partir de “gostos, preferências e tecnologias”, com graves problemas de 
agregação a partir do comportamento de “um agente representativo”, não 
considerando, apropriadamente, a resultante da interação entre diversos 
comportamentos heterogêneos. 

- Todas essas abordagens apresentadas até aqui – com a exceção da 
clássica-marxista – dão pouca ou nenhuma atenção aos condicionantes 
extra-econômicos dos níveis de salário e emprego. Qual é o papel jogado 
por fatores institucionais e históricos na determinação da taxa de salário? 

- De fato, essas abordagens constituem teorias em que o salário e o nível de 
emprego são determinados, de maneira endógena, no mercado de trabalho. 
Mas há teorias institucionalistas que enfatizam a importância da história 
(considerando a evolução da tecnologia, da organização da produção, etc.) 
e das instituições, por exemplo, dos sindicatos. 

Neste caso, não pressupõem a existência de um mercado de trabalho 
como o de um bem qualquer, cujo preço de mercado equilibra a oferta e a 
demanda. Negam as hipóteses de homogeneidade e perfeita mobilidade da 
força de trabalho e, portanto, a perfeita substituição entre suas unidades. O 
salário não é visto como uma variável de ajuste no mercado de trabalho, 
tratado como um todo. Este, na realidade, não existe senão segmentado. Há 
vários “mercados de trabalho”. 

“O salário poderá ser afetado pela oferta e demanda de trabalho apenas 
em cada segmento do mercado, isto é, no caso de unidades de trabalho 
relativamente substituíveis”xx. 
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Ocorre que o mercado de trabalho é segmentado. A teoria do capital 
humano, implicitamente, pressupõe uma livre mobilidade social através da 
ascensão educacional. Na realidade, nos mercados internos de trabalho, criam-
se “ladeiras hierárquicas”  em grupo de cargos com habilidades semelhantes 
(job clusters) com uma autonomia relativa face às variações da demanda 
agregada, que afetam o mercado externo de trabalho. Cada grupamento de 
ocupações mantém uma estrutura de salários diferenciada hierarquicamente. 

A teoria do mercado interno de trabalho mostra que, ao contrário do 
que supõe a abordagem neoclássica, não há homogeneidade, perfeita 
mobilidade ou substituição da força de trabalho. Além das habilidades gerais, 
adquiridas na formação escolar, existem habilidades específicas, associadas a 
cada firma. Não só o treinamento no interior das firmas, mas também a cultura 
de cada empresa, são fatores importantes para explicar a heterogeneidade da 
demanda da força de trabalho. Por que existem custos associados ao 
recrutamento, à seleção e ao treinamento da força de trabalho, à firma não 
interessa dispensar trabalhadores a cada queda da demanda agregada. O 
grupo de regras não escritas que compõe os costumes no mercado interno de 
trabalho reduzem a sensibilidade da oferta de emprego às variações nos 
salários, como pressupõe a teoria convencional. 

Infelizmente, essa teoria do mercado interno apenas trata de um dos 
aspectos da divisão do “mercado de trabalho” em submercados, que se 
distinguem por diferentes regras de comportamento: a estrutura de cargos e 
salários das firmas. Embora dê bom suporte para a tese dos salários relativos, 
não apresenta uma teoria da determinação dos salários nominais. 

É necessário também considerar o papel da organização da força de 
trabalho, inclusive em sindicatos, na segmentação do mercado de trabalho. 
Justifica, em parte, a maior estabilidade de emprego conferida pelo mercado 
interno. Fortalece a codificação dos costumes não escritos através de acordos 
como uma defesa de cada categoria profissional. 

- Assim como os fatores políticos, a crescente institucionalização do mercado 
de trabalho não pode ser embutida em nenhuma teoria endógena da 
determinação dos salários nominais estritamente pelas forças econômicas, 
não é verdade? 

- Sim, os economistas pós-keynesianos descartam a idéia de que a oferta 
de emprego depende do nível de salário real, determinado de maneira 
endógena. Negam qualquer relação causal entre um e outro. O emprego, 
como veremos, depende, predominantemente, do nível da demanda efetiva. 
O nível de preços, que determina o poder aquisitivo dos salários, depende 
de custos, inércia e expectativas das firmas, e não da oferta de moeda 
exógena. Os salários nominais são determinados, de maneira exógena, nas 
“mesas de negociação”. 

“Keynes não tem uma teoria de determinação dos salários nominais; tem, 
sim, algumas hipóteses e teses sobre os fatores determinantes dos salários 
e fatores de propagação do crescimento dos salários”xxi. 
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Os fatores determinantes dos salários nominais, segundo Keynes, 
são: 

1. O nível da demanda efetiva: se é tal que se aproxima do pleno emprego 
da força de trabalho, a partir daí os salários tenderão a crescer. 

2. O nível de preços dos bens de consumo assalariado: se ele cresce, a 
redução do poder de compra dos salários terá efeitos altistas na barganha 
dos níveis salariais. 

Os fatores de propagação são os salários relativos dos diferentes 
grupos de trabalhadores. Se cresce o nível de salários de um grupo, os demais 
desejarão salários maiores também, o que pode levar ao crescimento da taxa 
de salário média da economia. 

- Os princípios de comportamento que regem o mercado de trabalho estão 
baseados na estabilidade da estrutura de salários relativos da economia? 

- Como vimos, a escassez de alguns especialistas, nos mercados de 
trabalho, modifica a estrutura salarial. Mas não é só isso: há um fator 
estrutural ligado ao dinamismo diferenciado dos vários setores de atividades 
da economia, no fundo relacionado às variações na produtividade, devido a 
variações na tecnologia. Setores mais dinâmicos, cuja produtividade é 
superior, podem elevar seus salários sem afetar sua margem de lucro ou 
preços. Em certas conjunturas, isso pode levar a que outros setores menos 
dinâmicos tenham que elevar seus salários. 

Observe, no entanto, que devemos tratar da perspectiva do desemprego 
tecnológico diferentemente do desemprego conjuntural, devido a variações da 
demanda agregada. As ondas de automação do processo produtivo são fatores 
de enfraquecimento do poder de barganha da classe trabalhadora. Uma teoria 
a-histórica da determinação dos salários, assim, perde sentido a cada nova 
fase da história. Talvez por isso Keynes não formulou uma teoria pura 
(endógena) da determinação dos salários nominais. 

A crescente institucionalização dos mercados de trabalho torna os 
salários e o nível de emprego menos sensíveis a variações na demanda. Ela 
decorre, inclusive, do papel ativo dos sindicatos na defesa dos níveis de 
emprego e salário, em períodos de recessão e ondas de desemprego 
tecnológico. 

 Em síntese, não existe uma teoria econômica pura (auto-suficiente) da 
determinação dos salários nominais. Não é possível entender o movimento dos 
salários sem considerar a história das relações técnicas e sociais de produção. 

“Dir-se-ia que as análises [neoclássica e keynesiana] acontecem a níveis 
de abstração diferentes. Porém, tanto melhor se a análise que considera 
variáveis econômicas e extra-econômicas logra também explicar 
fenômenos com que estão preocupadas as teorias puramente 
econômicas. Afinal, não é menos pura nem tampouco menos econômica 
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uma teoria que reconheça na história uma condicionante das variáveis 
econômicas”xxii . 

 

5.3. Como se explica o desemprego? 

- Espero ter deixado claro que o desemprego não é causado apenas pelo 
fato de os salários serem fixados a índices altos demais; e se os 
trabalhadores aceitassem salários inferiores, tornar-se-ia lucrativo oferecer 
mais emprego. Infelizmente, a determinação do nível de emprego não 
depende de decisões dos trabalhadores. A economia monetária de 
produção – codinome da economia capitalista – não consegue empregar, 
continuamente, todos aqueles que desejam trabalhar. 

Mrs. Robinson usa de uma metáfora médica para dar uma explicação 
simplificada da teoria do desemprego, ou seja, para conduzir o leitor pelos 
primeiros estágios elementares da compreensão da doençaxxiii . O diagnóstico 
deve preceder a receita. 

- Se é possível compreender a causa da prosperidade econômica, por que 
não se consegue mantê-la? 

- Diz essa professora que a vida econômica nos apresenta sempre 
alternativas entre diferentes males. Não existe tratamento que seja ótimo 
para todos. Existirão sempre alguns que preferem a doença a qualquer 
tratamento possível. Mesmo que o diagnóstico seja consensual, numa junta 
de doutores economistas de diversas escolas, a questão do tratamento – de 
choque (alopático) ou gradualista (homeopático) – permanece controvertida. 

- Mas, numa economia de iniciativa privada, não são as decisões dos 
empregadores que determinam a quantidade de empregos que será 
oferecida à classe trabalhadora? 

- Sim, porém os empreendedores estão sujeitos a expectativas diversas, que 
fazem com que decidam com base em um ou outro cenário futuro, de 
acordo com cada interesse particular, num ambiente econômico em 
mutação. As decisões de cada um influenciam as decisões dos demais ao 
resultarem em contextos dinâmicos. Não existe planejamento de ação nem 
controle central. Qualquer resultado macroeconômico é conseqüência de 
inúmeras ações individuais e interdependentes em termos de estratégias 
econômicas.  

“O procedimento mais aconselhado para a defesa dos interesses de cada 
indivíduo é, raramente, o melhor procedimento para atender, de forma 
calculada, os interesses da sociedade como um todo (...) não é de 
surpreender que a interação de decisões livres dos indivíduos resulte com 
freqüência em conseqüências irracionais, rudes e desconcertantes”xxiv. 

- A produção de bens e serviços depende de lucro, não é? O emprego só 
será oferecido se os produtos puderem ser vendidos de maneira lucrativa? 
Isto não depende só dos custos do trabalho? 
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- Não, a produção de bens e serviços dependerá, fundamentalmente, da 
respectiva demanda. Esta implica em gastos monetários, e não 
necessidade ou desejo. A necessidade não constitui “demanda”, a não ser 
que seja acompanhada de dispêndio. A produção fica aquém do seu 
potencial – dado pela utilização de toda a capacidade produtiva em termos 
de mão de obra, máquinas e equipamentos, insumos, etc. –, quando a 
demanda agregada é deficiente, mesmo que se tenha imensa necessidade 
dos bens que poderiam produzir. 

- Como é que surge uma deficiência de demanda efetiva? 

- A demanda de bens e serviços depende do estoque líquido de riqueza 
próprio de cada agente econômico e do crédito que porventura possa obter. 
O fluxo de renda recebido se transforma, imediatamente, em estoque, seja 
com gastos, seja em aplicações de portfólio – saldos de ativos diversos, 
inclusive monetários. Quanto mais sólido o cadastro patrimonial, maior a 
facilidade de obtenção de empréstimos. A fonte de gastos é constituída de 
recursos próprios (inclusive capitalizados) e de terceiros, não somente da 
renda recebida. Na realidade, a renda agregada é resultado dos gastos. 
Cada agente consegue sua renda atendendo à procura dos demais. O 
gasto de um é a renda de outro, isto é, a renda de cada um depende de 
gastos de outros. 

Nem toda a renda recebida é utilizada para gastos em consumo ou 
investimento. De acordo com as expectativas de um agente econômico (família 
ou firma), ele poderá querer aplicar parte de seu fluxo de renda recebido para 
acumular riqueza, por precaução, por especulação ou para receber mais renda, 
por exemplo, de juros ou de aluguel. Em outras palavras, ele gasta menos do 
que seu patrimônio líquido permitiria. Isto não geraria problema nenhum se a 
decisão de acumular capital líquido tomada por uns propiciasse recursos para 
outros que decidiram imobilizar capital novo, isto é, expandir sua capacidade  
de contratar força de trabalho e produzir mais. O desejo de reter “riqueza não 
produtiva e não produtível” não seria, então, causa de desemprego. 

No entanto, nenhum empreendedor estará propenso a adquirir 
capacidade produtiva nova a menos que isto lhe assegure perspectivas de 
lucro. Se generaliza o desejo individual de uso da renda para aumentar a 
riqueza particular não representada por produtos novos, isso nada contribui 
para encorajar os empreendedores a esperar maiores lucros sobre o capital 
investido na produção, que gera emprego. 

- É esta a razão pela qual pode ocorrer o desemprego? 

- Sim, podemos apontar essa como a causa básica do desemprego.  
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Existe desemprego quando o impulso para os gastos dos contratantes 
de mão de obra não é suficiente para justificar a contratação de toda a 
população economicamente ativa que busca emprego. Isto ocorre quando a 
demanda efetiva é deficiente, ou seja, não é suficientemente grande para 
capacitar os empreendedores a obter lucro através da potencial utilização do 
trabalho dos desempregados. 

- As deduções lógicas dessa teoria alertam contra “falsos remédios” no 
combate ao desemprego, não? 

- Argumenta-se, muitas vezes, que se os salários se reduzirem, os custos 
cairão e, portanto, os empreendedores acharão lucrativo produzir maior 
quantidade de bens e serviços. Mas, nessa situação, a renda monetária cai 
tanto quanto os custos e a demanda monetizada cai, correspondentemente. 
Salário é, ao mesmo tempo, custo e demanda. 

“Qualquer empresário, fazendo um corte no nível de salários que paga, 
pode aumentar seus lucros, mas, ao mesmo tempo, está reduzindo as 
receitas de outros empresários e, se todos cortarem os salários, a situação 
de nenhum deles melhorará. Qualquer pessoa em meio da multidão pode 
ter uma vista melhor da parada ficando em pé sobre uma cadeira, mas, se 
todos ficarem em pé em cima de cadeiras, ninguém terá uma vista 
melhor”xxv. 

O argumento recíproco – aumentar o emprego elevando os salários – é 
também encontrado. Mas também não é solução. O acréscimo eventual de 
demanda simplesmente equilibraria o aumento no custo de produção, devido à 
alta de salários. Com o repasse do aumento para os preços, uma despesa 
maior em moeda torna-se necessária para comprar os mesmos bens. Assim, o 
incremento na renda monetária não corresponde a um aumento no poder de 
compra real. 

- Companheiro, em épocas de depressão brava, muitas vezes os 
oligopolistas se não aumentam seus preços pelo menos não os abaixam, 
justificando que é para manter seus lucros. Mas eles despedem sem dó 
parte de seus empregados. O que acho estranho é que estas práticas 
oligopolistas são, freqüentemente, defendidas como um remédio para o 
desemprego... 

- Na verdade, como empobrecem consumidores e trabalhadores, causam 
também dano a outros empresários, reduzindo a demanda de seus 
produtos. Embora qualquer um possa beneficiar-se à custa dos demais 
capitalistas, o conjunto da classe capitalista faz muito pouco bem a si 
mesma por esses métodos. Vale o argumento de autoridade da Mrs. 
Robinson. 

“Faz-se com que o argumento pareça verdadeiro, confundindo-se o sintoma 
com a causa da doença; diz-se, pois, que qualquer coisa que ajude a 
aumentar os lucros ajudará a acabar com a depressão, e querem que 
acreditemos que despedir empregados e fechar fábricas seja um método de 
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incrementar a ocupação. (...) Devemos nos contentar em desprezar o 
assunto, uma vez que o bom senso nos diz que a escassez de bens 
econômicos (seja natural, seja artificial) só pode trazer benefício para 
determinado setor da comunidade quando feito à custa de outros, e um 
incremento líquido de prosperidade para a comunidade como um todo não 
pode resultar da restrição da atividades e da destruição de recursos”xxvi . 

- É comum atribuir uma parcela do desemprego a “fricções”, que fazem com 
que os trabalhadores não mudem prontamente de uma ocupação ou de 
uma localidade para outra. Você acha que esquema de treinamento de mão 
de obra e de criação de facilidades para mudanças é remédio para o 
desemprego? 

- É um remédio para o desemprego quando o nível de atividades está 
elevado. Serve, neste caso, para reduzir o mínimo de desemprego 
(“natural”) que permanece, mesmo na fase de expansão. A falta de 
mobilidade da mão de obra somente pode ser considerada como uma 
causa de desemprego quando existem vagas em uns lugares e força de 
trabalho ociosa em outros. Quando o desemprego está generalizado, pouco 
se pode ganhar deslocando-se os trabalhadores de um lugar para outro. 

O trabalhador individual não tem incentivo para se deslocar para outra 
localidade, ou para aprender um novo ofício, quando não existe localidade e 
segmento de mercado de trabalho onde ele tenha a certeza de que não ficará 
desempregado. “Não existe remédio tão efetivo para a imobilidade como a 
prosperidade”, diz Joan Robinson. 

- Eu escutei de um ex-ministro do Trabalho que não havia crise de 
desemprego no país, mas sim um problema de “empregabilidade” do 
trabalhador. O que você acha dessa afirmação, companheiro? 

- Parte do desemprego é, às vezes, atribuída à “inadmissibilidade” de certos 
indivíduos. Isto significa que alguns trabalhadores não qualificados, ou que 
sofrem de discriminação (inclusive política), sofrerão mais as 
conseqüências do desemprego. É principalmente uma questão de grau. 
Quando o nível geral de atividade é diminuto, são rotulados de 
“inadmissíveis”. Mas quando há uma recuperação dos negócios, os padrões 
de exigência dos empregadores são relaxados e, freqüentemente, durante a 
prosperidade, eles admitem os trabalhadores que conseguem encontrar. 
Em outras palavras, a “inadmissibilidade”, como a “imobilidade”, desaparece 
quando a demanda por mão de obra é, suficientemente, forte. 

- Outra idéia polêmica que nos deparamos foi a de um sociólogo assessor do 
governo, na revista “Idéias & Debate” do partido da situação: segundo ele, 
“o desemprego estrutural não precisa ser visto como algo necessariamente 
ruim”. Pimenta nos olhos dos outros é refresco... 

- Ele avalia que a redução de postos na indústria não será acompanhada por 
uma acomodação de trabalhadores no setor de serviços. Defende que “não 
parece haver lógica em o indivíduo perseguir, a todo custo, um emprego 
convencional se a sociedade, enquanto sistema de relações econômicas, 
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prescinde de seu trabalho”. Em resumo, sua proposta é taxar empresas que 
desempregam e usar o dinheiro para financiar um “seguro social vinculado”. 
Os “beneficiários” prestariam serviços, coordenados por prefeituras ou 
entidades da sociedade civil. Diz ele: “à medida que seres humanos se 
libertem de atividades mecânicas, do trabalho extenuante e repetitivo, para 
dedicar-se a causas humanas e atividades voltadas ao bem coletivo, sentir-
se-ão mais úteis que muito daqueles enquadrados no mercado 
convencional”. 

Dispensa comentários a idéia de o governo conseguir taxar empresas 
que cortam custos. Existe certa classe de “falsos remédios” para o desemprego 
que não implica retomada do crescimento das atividades econômicas. Os 
trabalhadores podem ser retirados da população economicamente ativa através 
de, por exemplo, um aumento do tempo de vida escolar ou um estímulo à 
aposentadoria precoce. “Mas isto consiste, simplesmente, em deslocar 
pessoas da categoria de trabalhadores e, em conseqüência, reduzir o 
desemprego sem incrementar o emprego”xxvii . 

Outra medida paliativa proposta é a redução das horas de trabalho. O 
efeito seria a distribuição de dada quantidade de trabalho, realizada numa 
determinada jornada, por um número maior de trabalhadores. Embora se 
incremente o número de pessoas que trabalham, não significa um aumento na 
ocupação, pois não há tendência de aumento do montante de trabalho 
realizado. Na verdade, trata-se do rebaixamento da produtividade de cada 
trabalhador. 

Finalmente, tem a “ilusória solução” de manipular o termômetro que 
indica a febre, em vez de combater a doença. As taxas “oficiais” de 
desemprego tornam-se menores quando o instituto de pesquisas estatísticas 
só considera desempregado quem não faz nem um “bico” eventual e quem, 
mesmo sem dinheiro para transporte, continua procurando emprego. 

Mrs. Robinson alerta que todos esses falsos remédios não constituem 
solução para o desperdício de renda real e riqueza potenciais que resultam do 
desemprego de recursos produtivos. 
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5.3. Como funciona o mercado de trabalho não-qualificado, em uma 
economia atrasada? 

- Vimos que o nível de emprego depende do desempenho, isto é, do 
crescimento da economia. 

São identificadas três formas de desempregoxxviii : 

1. Desemprego conjuntural: associado às flutuações de curto prazo do nível 
de atividade econômica, devido às oscilações da demanda efetiva. 

2. Desemprego estrutural: decorrente do baixo dinamismo econômico, em 
um longo período. 

3. Desemprego oculto: quando o trabalhador não consegue vaga no 
mercado formal e passa a exercer atividades temporárias, sem amparo da 
legislação trabalhista e em condições precárias. 

Há, portanto, desemprego estrutural quando, mesmo em época de maior 
prosperidade, a economia não consegue criar ocupações que absorvam os que 
já estão desempregados e aqueles que chegam ao mercado de trabalho. Por 
exemplo, ocorre se todos os anos cerca de 1,6 milhão de pessoas começam a 
procurar emprego e passam a disputar vagas com um contingente de cerca de 
8 milhões de pessoas que já está desempregado. Só para acomodar a massa 
que a cada ano chega ao mercado, calcula-se que a economia precisaria 
crescer 5,5%, pois estima-se que cada vez que o PIB (produto interno bruto) 
cresce 1%, surgem 300 mil novos empregos. Antes, quando o PIB crescia 1%, 
o nível de emprego também crescia 1%. Recentemente, com o aumento da 
produtividade e a abertura comercial aos produtos importados, para que o 
emprego cresça 1%, o PIB tem de crescer 3%. 

Quando a oferta de mão de obra (e demanda de emprego) cresce 
rápido, enquanto a demanda por trabalhadores (e oferta de trabalho) cresce 
num ritmo lento, só um crescimento econômico muito vigoroso e prolongado 
permite que o número de desempregados comece a diminuir. 

- Companheiro, às vezes eu fico confuso com os conceitos básicos sobre o 
mercado de trabalho. Poderia me esclarecê-los? 

- Com conquistas sociais, fruto de lutas sindicais e políticas, restringiu-se o 
emprego produtivo de menores, mulheres e idosos. Certos critérios 
passaram a regular o ingresso e a retirada da população produtiva no 
mercado de trabalhoxxix. Daí a caracterização desse mercado com base 
nesses limites. 
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POPULAÇÃO TOTAL  
(PT = PIA + PINA) 

Total de pessoas residentes no país. 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA  
(PIA = PEA + PNEA) 

Total de pessoas com 15 anos ou mais 
e menos de 65 anos. 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE 
ATIVA  

(PEA = PD + PO) 

Apenas a parcela da PIA que realiza 
alguma atividade considerada 

produtiva. 

POPULAÇÃO NÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA  

(PNEA) 

A parcela da PIA que não está 
disponível para atividades produtivas; 

inclui estudantes, donas-de-casa, 
aposentados e doentes. 

POPULAÇÃO OCUPADA  
(PO) 

Empregadores, empregados e 
trabalhadores independentes  

(por conta própria). 

SETOR INFORMAL Trabalhadores assalariados sem 
registro em carteira, trabalhadores 

independentes de baixa renda 
(exclusive profissionais liberais), 

pequenos empregadores. 

POPULAÇÃO DESEMPREGADA 
(PD) 

Parcela da PEA que não desenvolve 
uma atividade produtiva, mas está 
procurando uma oportunidade de 

trabalho. 

DESEMPREGO ABERTO Total de pessoas que não realizaram 
qualquer tipo de trabalho remunerado 

e que procuraram emprego nos 
últimos 30 dias. 

DESEMPREGO OCULTO  
POR TRABALHO PRECÁRIO 

Pessoas que exerceram algum tipo de 
trabalho de maneira descontínua e 

irregular (ocasional) e que procuraram 
emprego nos últimos 30 dias. 

DESEMPREGO OCULTO  
POR DESALENTO 

Pessoas que procuraram trabalho nos 
últimos 12 meses, mas que não 
procuraram nos últimos 30 dias. 

- Companheiro, qual é a natureza dos conceitos de superpopulação relativa e 
de exército industrial de reserva, que eu li no capítulo XXIII de O Capital de 
Karl Marx? 
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- Você é um sindicalista culto! O exército industrial de reserva refere-se à 
ótica da acumulação e à necessidade de o capital criar uma reserva de 
força de trabalho. A superpopulação relativa refere-se à ótica da força de 
trabalho e é constituída pelas formas concretas onde se “esconde” e 
“aparece” (segundo o ponto de vista) a população trabalhadora 
remanescente. Essas formas não se somam, quantitativamente, para 
estabelecer com exatidão o tamanho do exército industrial de reservaxxx. 

 

SUPERPOPULAÇÃO RELATIVA EXÉRCITO INDUSTRIAL  
DE RESERVA 

Conceito referido à ótica da força de 
trabalho; engloba a todas as pessoas 
que fazem parte da população 
economicamente ativa, mas que não 
estão empregadas no núcleo 
verdadeiramente capitalista da 
economia, incluindo, no mesmo, tanto 
as empresas capitalistas, quanto o 
serviço público. 

Constitui apenas uma parte da 
superpopulação relativa: aquela 
formada por pessoas que, num 
determinado momento, estão 
realmente mobilizadas como autêntica 
força de trabalho e, portanto, 
disponíveis para contratação pelo 
capital monetário, constituindo uma 
genuína relação de produção 
capitalista. 

As formas concretas nas quais se refugia a população excedente não 
estão constituídas por pessoas com o mesmo grau de mobilização para o 
trabalho, em dado momento. Marx inclui nas suas categorias grupos de 
pessoas que, em termos atuais, se enquadram desde no desemprego aberto 
(procurando emprego) até no desemprego oculto, que não são mobilizados 
salvo em casos de especial escassez de mão de obra. Portanto, é um conjunto 
heterogêneo de pessoas com distintos graus de disponibilidade para uma 
imediata inserção na força de trabalho. 

 

Ocupados nas formas não tipicamente capitalistas de organização 

 Exército industrial de reserva  

 (desemprego 
aberto + 

Emprego nas 
formas 
tipicamente 
capitalistas 
de produção 

(desemprego 
aberto + 

 

 + parte dos ocupados nas formas não 
tipicamente capitalistas de organização) 

 

Ocupados nas formas não tipicamente capitalistas de organização 

Figura: Esquema da estrutura do emprego total 
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 O exército industrial de reserva é uma “franja” variável e flutuante da 
superpopulação relativa. Os movimentos de expansão e contração do capital, 
no seu impacto sobre a pequena produção, fazem com que seus ocupantes ora 
incorporem-se ao exército industrial de reserva, ora o deixem, retornando à sua 
condição de meros ocupados em empresas não tipicamente capitalistas. 

 O excedente de mão de obra contribui para a subsistência ao longo do 
tempo de formas pré-capitalistas e capitalistas primitivas de organização da 
produção. É a expansão das atividades propriamente capitalistas que 
determina a existência dessas formas mais simples, afetando-as, 
constantemente, sem destruí-las por completo. Sua destruição em um setor de 
atividade é compensada pela abertura de outras possibilidades, inserindo-se, 
de maneira intersticial, nos nichos do mercado não explorados pela produção 
capitalista. 

 As formas de organização da produção não propriamente 
capitalistas atuam em espaços de mercado delimitados, que são criados, 
destruídos e recriados pela expansão e contração do sistema econômico 
hegemônico. Logo, o setor informal é dependente do formal. 

- O companheiro poderia exemplificar as diversas formas de organização não 
capitalistas? 

- A característica essencial dessas formas de organização não tipicamente 
capitalistas, que respondem por parte substancial do emprego urbano nas 
economias atrasadas, seria a de não utilizar permanente nem 
fundamentalmente trabalho assalariado. Divide-se, então, em dois grandes 
grupos: um onde o assalariamento permanente não existe, podendo ocorrer 
de maneira eventual, e outro – composto de atividades (empresas) quase-
capitalistas – onde ele existe, mas o trabalho familiar é importante e/ou o 
“patrão” não está desvinculado das tarefas propriamente ditas. 

As formas de organização mercantil simples (sem assalariamento 
permanente) são: 

1. as empresas familiares e os trabalhadores por conta própria 
autônomos: visam o atendimento de mercados locais ou elaboração de 
bens e prestação de serviços especializados. 

2. os trabalhadores por conta própria subordinados: indivíduos que, 
formalmente, são autônomos, mas, de fato, produzem ou prestam serviços 
a uma única empresa. 

3. os pequenos vendedores de serviços: trabalhadores autônomos que nem 
desfrutam de defesa pelo lado dos equipamentos que utilizam ou reserva de 
mercado em que operam, nem estão subordinados a um só capital. 

4. os vendedores de serviços domésticos: formalmente assalariados, mas 
não se subordinam a um capital e sim prestam serviços a uma unidade 
familiar. 
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- Como funciona esse mercado de trabalho não qualificado? 

- Há um aparente paradoxo da abundância com escassez: apesar da 
existência de um amplo excedente de mão de obra, eventualmente surgem 
queixas pela carência de mão de obra, inclusive de baixa qualificação. Na 
realidade, o processo de penetração do capitalismo no campo – que 
impulsiona os movimentos de mão de obra entre zonas rurais e urbanas – 
não significa o desaparecimento de formas de organização não capitalistas. 
Ao contrário, essa penetração destrói, transforma e recria, em outras bases 
e outras áreas. 

O problema é que o tipo de mão de obra que a economia urbana requer 
não é o mesmo que é expulso da zona rural. Então, a construção civil é, 
geralmente, a “porta de entrada” dos migrantes nas cidades, funcionando como 
o primeiro agente disciplinador e transformador da mão de obra. Mas a 
“modernidade tecnológica” das cidades não é capaz de absorver de forma 
cumulativa a todo o fluxo migratório de origem rural. Isso possibilita o 
pagamento de taxa de salário a nível da pura sobrevivência como suficiente 
para “garantir” a oferta adequada desse tipo de mão de obra. 

Logo que possível, essa força de trabalho, proletarizada inicialmente 
pela economia urbana capitalista, “regride” a formas de organização mais 
primitivas. A mão de obra que “regride” de uma situação de assalariamento à 
de trabalhador por conta própria, de emprego eventual ou de empregado em 
“quase-empresas capitalistas”, se já consegue de alguma maneira reproduzir 
alguns traços de sua forma tradicional de vida, enquanto puder subsistir nessa 
forma não aceitará uma transformação tão brutal e violenta como a que seria 
necessária, para que se tornasse força de trabalho urbana permanente. 

O fluxo de força de trabalho não qualificada, necessário para atender, 
em certas conjunturas, às necessidades do setor moderno, é garantido pela 
migração rural-urbana de pessoas sem outra alternativa, no momento da 
penetração do capitalismo no campo. Esse setor moderno não mantém, 
permanentemente, a mobilização da totalidade dessa mão de obra como 
autêntica força de trabalho urbana. Por isso, durante períodos determinados, 
há verdadeira “escassez” no mercado de trabalho urbano, ou seja, não há 
disponibilidade imediata de força de trabalho adequada, apesar da existência 
da superpopulação relativa. 

- Companheiro, essa visão de mercados de trabalho verdadeiramente 
heterogêneos propicia-nos uma concepção distinta do processo de 
determinação do salário-base! 

- De fato, algumas atividades informais, como as empresas familiares ou as 
“quase-empresas capitalistas” (a renda dos patrões), não tem nenhuma 
relação com o nível médio de salário mínimo. Suas barreiras à entrada 
propiciam um nível de renda médio superior à taxa de salário média na 
economia. Já no caso das ocupações nas atividades mercantis simples, 
onde a entrada é mais livre e a maior qualificação menos requerida, o 
princípio dos vasos comunicantes neoclássico diria que a taxa de salário de 
trabalhadores não qualificados não poderia ser distinta da renda média 
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desses “informais”. No entanto, fatores como o mencionado paradoxo da 
abundância com escassez atuam no sentido de cortar a “comunicabilidade 
dos vasos”, ou seja, de criar grupos não competidores, dentro do mercado 
de trabalho. 

Em outras palavras, a determinação da taxa de salário, na economia, 
tem muito pouco a ver com o nível de renda médio nas atividades mercantis 
simples. A parte não capitalista da economia não tem o poder de fixar o salário 
de base para o conjunto do sistema econômico. 

 

5.5. Quais são os reflexos das transformações tecnológicas e econômico-
financeiras recentes, no mundo do trabalho? 

- As inovações tecnológicas têm sido, recorrentemente, consideradas uma 
ameaça aos empregos, sobretudo nos períodos de crise. 

O desemprego tecnológico origina-se em mudanças na tecnologia de 
produção, devido ao aumento da mecanização e automação. Em 
conseqüência, um grande número de trabalhadores fica desempregado, a curto 
prazo, enquanto uma minoria especializada é beneficiada pela valorização de 
sua força de trabalho. 

O progresso técnico possui uma temporalidade que lhe é relativamente 
própria. Contudo, as opções feitas para desenvolver tal técnica no lugar de tal 
outra representam escolhas da sociedade e passam pelo filtro das relações 
sociaisxxxi . Por exemplo, a escolha entre duas técnicas de automação, o 
comando numérico e o record playback, recaiu sobre o primeiro, o qual 
consiste num sistema que retira da unidade de fabricação o poder do domínio 
do processo de produção, ao contrário do record playback, que deixa ao 
operador o controle de sua máquina. 

Predomina, atualmente, uma evolução dos paradigmas tecnológicos do 
fordismo e do taylorismo. 

“São duas as classes de modelos de crescimento. Uns conservam os 
lados ´bons´ do fordismo e os ultrapassam (manutenção dos 
compromissos anteriores e abertura de novos espaços de negociação 
dentro da empresa): trata-se do ´pós-fordismo´. Outros, ao contrário, 
prisioneiros do paradigma tayloriano, pregam uma política de 
desregulamentação do mercado de trabalho e de pressão em cima dos 
custos (´o trabalho-mercadoria´): é o ´neo-taylorismo´. Essas opções 
ilustram dois modos de inserção no processo de internacionalização da 
produção muito divergentes no que diz respeito às conseqüências 
sociais internas”xxxii . 

 No caso do primeiro (pós-fordismo), trata-se de uma política ofensiva, 
nos quais os países se modernizam ao valorizar seu know-how. As mutações 
das estruturas industriais e o desenvolvimento do terciário industrial garantem 
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margens de manobra maiores (para expandir as instituições do Estado do 
Bem-Estar), aumento do poder aquisitivo e diminuição da jornada de trabalho.  

 No caso do segundo (neo-taylorismo), os países perdem o domínio dos 
processos de produção e de difusão das inovações ao se desindustrializarem. 
Voltam-se para empregos em serviços com o intuito de desacelerar o aumento 
do desemprego. Uma espiral para baixo leva a estes países a implementar 
políticas que buscam exercer uma pressão sobre o custo do trabalho. 

 

FORDISMO TAYLORISMO 

Conjunto de métodos de 
racionalização da produção 
elaborados pelo industrial norte-
americano Henry Ford (1863-1947), 
baseado no princípio de que uma 
empresa deve dedicar-se apenas a um 
produto, adotando a verticalização de 
todo o processo, dominando inclusive 
a fonte de matérias primas. Para obter 
economias de escala, a produção 
deveria ser em massa e com alta 
produtividade por trabalhador; para 
isso, ele deveria ser altamente 
especializado (realizando determinada 
tarefa), bem remunerado  e não ter 
uma jornada de trabalho muito 
prolongada. 

Conjunto das teorias para aumento da 
produtividade do trabalho fabril, 
elaboradas pelo engenheiro norte-
americano Frederick W. Taylor (1856-
1915). Abrange um sistema de normas 
voltadas para o controle dos 
movimentos do homem e da máquina 
no processo de produção, incluindo 
propostas de pagamento pelo 
desempenho (remuneração extra por 
produção). O movimento sindical o 
acusou de intensificar a exploração do 
trabalhador e desumanizá-lo, na 
medida em que procura automatizar 
seus movimentos. 

- É evidente que o progresso técnico reflete-se em supressão de empregos! 

- Vá com calma, na análise desse problema, para não se comportar como os 
luditas (nome originário de King Ludd – um dos líderes do movimento), que 
destruíam as primeiras máquinas, no início do século XIX, alegando que 
elas eram o inimigo que lhe retirava os empregos. 

“Quando observamos com mais atenção o fenômeno do desemprego e da 
precarização das condições de trabalho no conjunto das sociedades, 
verificamos que a realidade é bem mais complexa e por mais numerosos 
que seja os exemplos microeconômicos de destruição de empregos, estes 
nada provam ao nível macroeconômico ou nacional”xxxiii . 

- Por que você diz isso, companheiro? 

- Porque a inovação tecnológica e a elevação da produtividade, ao mesmo 
tempo em que destroem produtos, empresas, atividades econômicas e 
empregos, também criam novos produtos, empresas e empregos. Há um 
processo de destruição criadora de empregos. 
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- Por que, atualmente, a criação de novos postos de trabalho parece perder 
para a destruição de empregos? 

- O desemprego cresceu, em termos líquidos, porque o ritmo de crescimento 
econômico tem sido insuficiente para que a criação de novos postos de 
trabalho possam suplantar a destruição dos velhos. 

- Por que, então, esse medíocre crescimento econômico? 

- Ao contrário do que o pensamento econômico dominante esperava, a 
abertura comercial e financeira e, conseqüentemente, o acirramento da 
concorrência não asseguraram o crescimento econômico. Inversamente, as 
maiores incertezas e instabilidades econômico-financeiras internacionais, 
com crescente subordinação dos capitais produtivos à dinâmica financeira, 
têm provocado retração dos investimentos e fraco desempenho da 
economia. Aquisição de empresas estatais privatizadas não é investimento 
sob o ponto de vista macroeconômico, mas sim simples transferência de 
propriedade. Na realidade, resulta, quase sempre, em PDV – Programas de 
Demissão “Voluntários” – que aumentam o número de desempregados. 

- É por causa dessa onda neoliberal que houve retração da ação pública na 
regulação das relações econômicas individuais, setoriais, nacionais e 
internacionais, com faziam os governos desenvolvimentistas? 

- De fato, a competitividade tem sido privilegiada em termos de empresas 
privadas, com menosprezo das formas de regulação pública. A 
concorrência desregulada tem favorecido um comportamento predatório, 
não somente por parte de empresas, mas também dos indivíduos e dos 
Estados nacionais. 

“A celebração do individualismo e da diferenciação da riqueza, renda e 
consumo por meio do mercado auto-regulável, tem substituído cada vez 
mais a ética da solidariedade pela ética da eficiência, tolhendo assim as 
alternativas democráticas e coletivas. Em nome da eficiência, os indivíduos 
rompem seus compromissos com a preservação ou ampliação da cidadania 
e com a solidariedade nacional ou regional, mediante o combate ao uso 
público de transferências fiscais ou tributárias. Em nome da concorrência e 
graças ao enfraquecimento de formas de organização coletivas (sindicatos, 
partidos, organizações comunitárias, etc.), deterioram-se as anteriores 
relações de trabalho e manifesta-se maior indiferença e intolerância em 
relação aos excluídos que a economia continua a criar, sobretudo nas 
grandes cidades”xxxiv . 

As empresas, livres de regulações e sem articulação com um projeto de 
desenvolvimento, coordenado pelo governo, tendem a submeter-se às regras e 
aos rendimentos do mercado financeiro. Com isso, tendem a privilegiar o curto 
prazo e fatores de competitividade, custo ou preço em detrimento de fatores de 
produtividade sistêmica nacional. Reduzem a ampliação da capacidade 
produtiva, para atingir os critérios de mobilidade de capital e rentabilidade 
estabelecidos pela área financeira. Terceirizam as parcelas menos rentáveis 
para empregadores que contratam em condições mais precárias alguns dos 
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desempregados pelas próprias empresas. Buscam incessantes cortes de 
pessoal, elevação da jornada de trabalho e definição de salários somente por 
critérios de mérito ad hoc. 

- Isso que dá as tais ondas de enxugamento dos nossos empregos, 
propostas por gurus da administração e consultores socialmente 
irresponsáveis! É um tal de reengeneering, decruiting, downsizing, que 
ninguém agüenta mais sequer escutar! 

- Curiosamente, a “conta” do crescente desemprego, avanço do trabalho 
precário,  ampliação das desigualdades sociais e regionais, da pobreza, da 
exclusão, etc. é repassada para os Estados nacionais. Isso sem dar-lhes as 
condições fiscais e previdenciárias necessárias para o enfrentamento 
desses grandes problemas sociais. Assim, favorece-se a deterioração das 
contas públicas. 

- Mas, em contrapartida, os Estados nacionais são pressionados a 
assegurarem a credibilidade junto aos mercados financeiros por meio de 
políticas ortodoxas de taxa de câmbio, taxa de juros e finanças públicas. 
Por que isso? 

- Credibilidade tornou-se, recentemente, a palavra-chave da formulação de 
políticas econômicas. Um governo com credibilidade é aquele que segue 
uma política que esteja de acordo com aquilo que os mercados acreditem 
ser “confiável”, isto é, com a ortodoxia. Acreditam que somente com 
medidas tradicionais pode-se manter “bons” fundamentos 
macroeconômicos. Evidentemente, a possibilidade de arbitragem com o 
“cupom cambial”, que levaria à  paridade da taxa de juros com a do 
mercado internacional, é bem vinda.  

O cupom cambial reflete uma estimativa da remuneração que o 
investidor estrangeiro poderá ter depois de descontada a variação cambial. Se 
o preço do dólar sobe (a moeda nacional deprecia) e a taxa de juros cai, o 
cupom cambial diminui e, por tabela, também o apetite desse investidor em 
aplicar no mercado financeiro doméstico. 

Governos que falhem na busca de políticas confiáveis e prudentes – aos 
olhos dos participantes do mercado financeiro globalizado – são forçados a 
pagar um prêmio sobre os custos de juros no financiamento de seus 
programas. Perdas acentuadas de credibilidade (e de reservas cambiais num 
regime de câmbio fixo) levam a um ataque especulativo e crise cambial-
financeira. 

- É por isso que há a exigência do FMI e dos investidores estrangeiros de 
que os governos publiquem suas metas financeiras em “cartas de 
intenções”? 

- O principal propósito da insistência nesta “transparência” governamental  e 
num compromisso com metas financeiras é auxiliar a opinião média do 
mercado em seu palpite sobre como a opinião média espera que o governo 
responda a circunstâncias econômicas em mudança, bem como sobre o 
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modo pelo qual a opinião média reagirá se o governo falhar no alcance de 
suas metas. A metáfora do concurso de beleza, apresentada por Keynes, 
esclarece a questão. 

“Na Teoria Geral [capítulo 12], John Maynard Keynes fez uma analogia 
entre o funcionamento de um mercado especulativo e um concurso de 
beleza. Não se referia a algum equivalente dos anos 30 ao concurso de 
Miss Mundo, tinha em mente uma competição que era, então, popular nos 
jornais dominicais britânicos, no qual se pedia aos leitores que 
classificassem fotografias de jovens mulheres numa ordem tal que fosse 
aquela que eles acreditassem seria a ordem estabelecida por um ´painel de 
celebridades´. Destarte, para ganhar, o jogador deveria expressar não suas 
preferências, mas aquelas que ele acreditava serem as do painel. Da 
mesma maneira, a chave para atuar nos mercados não é o que o investidor 
individual considera serem as virtudes ou outros atributos de qualquer 
política em particular, mas o que ele acredita que vão pensar os demais 
participantes do mercado”xxxv . 

- Se estou entendendo a metáfora, os sinais para o mercado têm de ser 
simples e bem claros, para traçar uma trajetória esperada a respeito do 
comportamento governamental. Por isso que a análise do “mercado” é feita 
com base em simples slogans maniqueístas – “déficit fiscal maior leva a 
taxa de juros maior”; “expansão da oferta de moeda implica em taxa de 
inflação mais alta”; “o setor privado entra com a iniciativa, e os cofres 
públicos, com os recursos”? 

- É verdade. Dado que o mercado financeiro é dirigido pela opinião média 
quanto a qual tende a ser a própria opinião média, um enorme prêmio é 
estabelecido para quaisquer informações ou sinais que possam oferecer um 
guia para as mudanças. Explica o vazamento de informações, a 
promiscuidade entre o público e o privado, ex-servidores públicos 
transformando-se em banqueiros privados, etc., mas não justifica... 

- Estou desanimado, acho que vou abandonar minha carreira de sindicalista 
e abraçar a de escolha nesses “concursos de beleza”... 

- O que é isso, companheiro?! 
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RESUMO: 

1. Quais são as teorias da determinação do salário? A Lei de Ferro dos 
Salários consiste na concepção clássica de que os salários tenderiam 
sempre a oscilar em torno do chamado “mínimo indispensável” para o 
trabalhador e sua família poderem subsistir. As oscilações salariais 
resultariam de mudanças na oferta e na demanda de trabalho. Não se 
encontra, em O Capital, uma teoria da determinação da taxa de salário a 
curto prazo, além da menção dos seus limites de flutuação. A idéia da 
existência de dois limites dentro dos quais variaria a taxa de salário 
encontra-se tanto nos clássicos como em Marx. Na escola neoclássica, o 
salário é determinado no mercado de trabalho através da interação entre as 
curvas de oferta e demanda por trabalho. A curva de oferta estabelece uma 
relação direta entre salário real e oferta de mão de obra, baseando-se no 
postulado segundo o qual os trabalhadores ofertariam seu trabalho até o 
ponto em que a utilidade do lazer fosse igual à utilidade marginal 
proporcionada pelo salário. A curva de demanda expressa o postulado de 
que a firma empregaria trabalhadores até o ponto em que o custo marginal, 
cujo elemento fundamental é o salário, se igualasse à receita marginal que 
a firma obtém ao empregar um trabalhador adicional. A síntese 
neoclássica-keynesiana, através da curva de Phillips, tratava o mercado 
de trabalho como o mercado de um bem qualquer, tal como os 
neoclássicos, e examinava o efeito de variações na demanda efetiva sobre 
salários nominais, à semelhança dos keynesianos. Segundo a curva de 
Phillips, a taxa de salário é afetada pelo nível da demanda efetiva e não o 
contrário, como sugere o monetarismo: a taxa de salário, via seu efeito 
sobre o salário nominal, afetando o nível de emprego e de produto. No caso 
dessa corrente, os erros nas decisões de oferta, quando alguns choques 
afetam a economia, eram devido à ilusão monetária – confusão entre 
variação no nível geral de preços e nos preços relativos e/ou entre variação 
real e nominal. No caso da corrente novo-clássica, ela considera que 
apenas as variações imprevistas nas variáveis da política econômica, como 
a oferta de moeda não anunciada ou inesperada, devem afetar variáveis 
reais como a produção e o emprego. Pelas expectativas racionais, quando 
os preços aumentam de acordo com a previsão do modelo relevante, os 
produtores não vão se equivocar, concluindo que houve uma mudança de 
preço relativo. Assim, a oferta agregada não vai mudar. Na economia 
novo-keynesiana, não há primazia para a rigidez de salário, em 
comparação com a de preços. Sua pesquisa é dirigida para os 
microfundamentos da rigidez de preços. Cada agente encara uma restrição 
que é, indiretamente, de sua própria falha em reduzir, suficientemente, seu 
preço. Isto aponta para a falha de coordenação como um ingrediente central 
na descrição da rigidez de preços. O melhor é ver a característica principal 
da economia novo-keynesiana como o gradual ajustamento de preços e seu 
corolário que produto e emprego não são variáveis de escolha. Todas essas 
abordagens constituem teorias em que o salário e o nível de emprego são 
determinados, de maneira endógena, no mercado de trabalho.  
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 Mas há teorias institucionalistas que enfatizam a importância da história 
(considerando a evolução da tecnologia, da organização da produção, etc.) 
e das instituições, por exemplo, dos sindicatos. A teoria do mercado 
interno apenas trata de um dos aspectos da divisão do “mercado de 
trabalho” em submercados, que se distinguem por diferentes regras de 
comportamento: a estrutura de cargos e salários das firmas. Embora dê 
bom suporte para a tese dos salários relativos, não apresenta uma teoria da 
determinação dos salários nominais. Keynes também não tem uma teoria 
pura de determinação dos salários nominais; tem, sim, algumas hipóteses 
sobre os fatores determinantes dos salários – nível de demanda efetiva e 
nível de preços dos bens de consumo assalariado – e o fator de 
propagação do crescimento dos salários – a diferenciação de salários 
relativos. Em síntese, não existe uma teoria econômica pura (auto-
suficiente) da determinação dos salários nominais. Não é possível entender 
o movimento dos salários sem considerar a história das relações técnicas e 
sociais de produção. 

2. Como se explica o desemprego? Existe desemprego quando o impulso para 
os gastos dos contratantes de mão de obra não é suficiente para justificar a 
contratação de toda a população economicamente ativa que busca 
emprego. Isto ocorre quando a demanda efetiva é deficiente, ou seja, não é 
suficientemente grande para capacitar os empreendedores a obterem lucro 
através do potencial uso do trabalho dos desempregados. 

3. Como funciona o mercado de trabalho não-qualificado, em uma economia 
atrasada? O fluxo de força de trabalho não qualificada, necessário para 
atender, em certas conjunturas, às necessidades do setor moderno, é 
garantido pela migração rural-urbana de pessoas sem outra alternativa, no 
momento da penetração do capitalismo no campo. Esse setor moderno não 
mantém, permanentemente, a mobilização da totalidade dessa mão de obra 
como autêntica força de trabalho urbana. Por isso, durante períodos 
determinados, há verdadeira “escassez” no mercado de trabalho urbano, ou 
seja, não há disponibilidade imediata de força de trabalho adequada, apesar 
da existência da superpopulação relativa. 

4. Quais são os reflexos das transformações tecnológicas e econômico-
financeiras recentes, no mundo do trabalho? O desemprego tecnológico 
origina-se em mudanças na tecnologia de produção, devido ao aumento da 
mecanização e automação. Em conseqüência, um grande número de 
trabalhadores fica desempregado, a curto prazo, enquanto uma minoria 
especializada é beneficiada pela valorização de sua força de trabalho. O 
desemprego cresceu, em termos líquidos, porque o ritmo de crescimento 
econômico tem sido insuficiente para que a criação de novos postos de 
trabalho possam suplantar a destruição dos velhos. Ao contrário do que o 
pensamento econômico dominante esperava, a abertura comercial e 
financeira e, conseqüentemente, o acirramento da concorrência não 
asseguraram o crescimento econômico. Inversamente, as maiores 
incertezas e instabilidades econômico-financeiras internacionais, com 
crescente subordinação dos capitais produtivos à dinâmica financeira, têm 
provocado retração dos investimentos e fraco desempenho da economia. 
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PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos economistas keynesianos são necessários para trocar uma 
lâmpada? 

 Todos, porque então você irá gerar emprego, mais consumo, deslocamento 
da curva da demanda agregada para a direita... 

 

LEITURA ADICIONAL RECOMENDADA: 

 

ROBINSON, Joan. Introdução à Teoria do Emprego. Rio de Janeiro, Forense, 
3ª ed., 1984. 
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FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

 

Sobre o nível de emprego: 

Ministério do Trabalho: www.mtb.gov.br 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: www.ipea.gov.br 

SEADE: www.seade.gov.br 

DIEESE: www.dieese.org.br 
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