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SEXTA LIÇÃO 

DECISÃO DE GASTAR 

Modus vivendi  
[maneira de viver] 

6.1. Diálogo repórter – economista consultor 

- Bom dia... 

- Ei, ministro, aonde o senhor vai? Venha aqui dar uma declaração para 
nossos leitores. A economia vai bem, ministro? 

- A economia vai indo, mas o povo vai passando... mal. Porém, eu não sei 
mais de nada, sou apenas um ex-ministro da Fazenda, fui professor há 
muito tempo, estou desatualizado, e agora só atendo umas consultinhas de 
meus clientes. Na verdade, comecei a responder só porque você perguntou, 
não porque eu saiba a resposta. 

- Eu estou aqui a serviço da opinião pública, quero entrevistá-lo, temos a 
missão de orientar e esclarecer as multidões! 

- Ai, meu Deus, vivemos sob o governo de jornais matutinos... Tá bom, mas 
lembre-se da advertência de Mark Twain, “primeiro obtenha os fatos, depois 
pode torcê-los tanto quanto quiser”. O que você quer saber? 

- No papel de repórter, quero representar os interesses do cidadão que tem 
vida econômica, aquele que pode ser consumidor, investidor, 
empreendedor, contribuinte, exportador, importador... Vamos fazer uma 
entrevista a respeito das informações que a opinião especializada pode 
fornecer à opinião pública, isto é, o saber específico do economista que 
devemos socializar, prestando um serviço de utilidade pública. 

- Bem... é somente isto que você deseja saber?! É simples, você pode 
transformar um papagaio em um douto economista, basta ensiná-lo duas 
palavras – oferta e demanda. A Economia se reduz a isso... É suficiente, 
portanto, saber os determinantes dos seus agregados. Quanto à oferta 
agregada, sabemos que, na concepção clássica, ela depende do estoque 
de capital (capacidade produtiva), das condições do mercado de trabalho 
(determinantes do nível do salário real) e da tecnologia (produtividade). Veja 
que todas os fatores que afetam a oferta agregada, segundo essa 
abordagem, são variáveis reais, ou seja, o nível do produto e do emprego 
independem de variáveis monetárias. 

- Essas variáveis monetárias afetam, então, o outro lado, o da demanda? 

- Sim. Economia convencional é o reino da simetria, do equilíbrio, da 
moderação. Vê como é fácil? De fato, definindo-se a demanda agregada 
como a multiplicação da quantidade demandada de bens e serviços pelo 
nível de preços, ela é derivada, na ortodoxia, a partir da Teoria Quantitativa 
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da Moeda. Em outras palavras, dadas a oferta de moeda (Ms) e a 
velocidade de circulação da moeda (V), quanto maior o nível de preços (P), 
menor o estoque real de moeda (Ms / P), para atender a demanda por 
moeda por motivo de transações. Conseqüentemente, menor a quantidade 
de bens e serviços (Y) a ser demandada. A Equação das Trocas apresenta 
a formulação do problema: Ms . V = Δ P . ∇ Y. 

- Entendi: se a representação gráfica da oferta agregada é feita através de 
uma curva positivamente inclinada – a quantidade ofertada de bens e 
serviços acompanha certa faixa de variações de preços –, a da demanda 
agregada o é por uma curva de inclinação negativa! É uma dedução óbvia: 
se os preços sobem, eu demando menos bens e serviços.  

- Isso mesmo, como vimos, as condições de oferta determinam o nível do 
produto, e a demanda “monetizada” determina o nível de preços. Na 
abordagem clássica, se a oferta de moeda aumenta e todos se dispõem a 
gastar mais dinheiro, deslocando a curva da demanda, face a uma oferta de 
produtos constante, os preços sobem. O movimento que você citou é uma 
variação na curva e não da curva. Sutil, não? 

- Realmente, é bastante sutil. Por que os macroeconomistas trabalham com 
agregados? 

- Simples! A macroeconomia, como vimos, é o estudo do comportamento 
agregado de uma economia, isto é, analisa as conseqüências globais da 
pluralidade de ações isoladas, realizadas pelos agentes econômicos. 
Permite, então, a compreensão da mudança no nível geral de preços e/ou 
no nível da atividade econômica através da análise de uma resultante 
média ponderada das milhares de alterações individuais. 

A abordagem básica da macroeconomia vai no sentido de observar as 
tendências gerais da economia e não a de cada agente, isoladamente. Para 
isso, usa as medidas agregadas ou a contabilidade social. Portanto, ela estuda 
as grandes questões que afetam o ambiente econômico sem o excesso de 
detalhes individuais ou setoriais. Inclui o estudo das alterações do contexto 
econômico provocadas pelas políticas governamentais. 

A macroeconomia moderna é construída sobre microfundamentos. 
Estabelece uma relação com a microeconomia, que estuda as decisões 
isoladas dos agentes econômicos em interação mútua, nos mercados. 
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Os passos da macroeconomia moderna do mainstreami [corrente 
principal] são: 

1. compreensão, em nível de teoria pura, dos processos de decisão dos 
agentes econômicos. Adota-se uma hipótese extremamente simplificadora: a 
de que há, na economia, um agente representativo, ou seja, um tipo médio, 
cabendo à teoria microeconômica fazer a análise da racionalidade de seu 
comportamento sob diferentes circunstâncias econômicas. 

2. explicação do comportamento geral da economia através da agregação de 
todas as decisões microeconômicas. A descoberta de relações regulares 
entre os dados agregados permite previsão. As teorias macroeconômicas, 
portanto, tentam interpretar o comportamento predominante, regularmente. 
Quando os agentes econômicos escapam dessa regularidade, as previsões 
não se confirmam, na realidade. 

3. teste da validade de uma relação teórica proposta. É a evidência empírica, 
buscada pela econometria, com a finalidade de explicar o passado, medir 
(quantitativamente)  uma relação e apoiar alguma previsão econômica. 

- Este é, como você disse, o procedimento habitual dos economistas do 
mainstream. E os economistas heterodoxos, como eles procedem? 

- A heterodoxia contemporânea não só busca analisar os 
microfundamentos da macroeconomia através das teorias das decisões 
básicas dos agentes econômicos (ou firmas) como também examinar os 
macrofundamentos da microeconomia através das teorias dos principais 
problemas resultantes sistêmicos (inflação, desemprego, ciclo econômico e 
crise cambial) e das relações internacionais entre as decisões de políticas 
macroeconômicas, em economia aberta. Em outras palavras, quer informar 
sobre o contexto macroeconômico das decisões particulares. Entendo que 
esta seja uma boa maneira de se organizar um livro de Introdução à 
Economia. 

- Bem, ambas as correntes trabalham com oferta e demanda agregada, não? 

- Sim, como ponto de partida da análise macroeconômica. Porém, a 
heterodoxia não tem uma abordagem puramente monetária da demanda 
agregada. Ela discrimina os comportamentos dos componentes dessa 
demanda. 

Numa economia fechada, a demanda agregada – a quantidade total de 
bens e serviços demandados pelos residentes a um determinado nível de 
preços – resulta da soma das demandas de consumo (C), investimento (I) e 
gastos governamentais (G). Numa economia aberta, a demanda agregada – a 
quantidade total de bens e serviços domésticos demandados tanto pelos 
agentes locais quanto pelos  não domésticos, a um determinado nível de 
preços – acrescenta à soma da demanda local de consumo (C), investimento 
(I) e gastos governamentais (G), as exportações líquidas (X - M). 
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O nível de preços e da produção, no mercado de bens e serviços, é 
representado, graficamente, pela interseção da curva decrescente da demanda 
agregada com a curva crescente de oferta agregada.  

Um choque na demanda agregada, devido a uma expansão na política 
fiscal ou na política monetária, é analisado dentro das seguintes possibilidades:  

• caso clássico:  como a oferta agregada é vertical (situação de pleno 
emprego), o deslocamento da demanda agregada produz todo efeito sobre o 
nível de preços e não tem efeito sobre o nível da produção; 

• caso keynesiano intermediário:  a oferta agregada tem inclinação 
crescente (devido a pontos de estrangulamentos setoriais); com isto, a 
expansão da demanda agregada resulta tanto em aumento no nível de 
preços quanto no nível da produção; 

• caso keynesiano extremo: a curva de oferta agregada é horizontal – em 
condições de capacidade ociosa generalizada, devido à recessão –, a 
expansão da demanda agregada tem então todo efeito na produção e 
nenhum efeito no nível de preços. 

Um choque de oferta positivo (devido, por exemplo, a um avanço 
tecnológico ou uma queda de preços dos insumos) provoca variações na 
quantidade de produção oferecida a um determinado preço. Trata-se de um 
deslocamento da curva de oferta agregada: 

• caso clássico: verticalmente para a direita; 

• caso keynesiano intermediário: para baixo e para a direita; 

• caso keynesiano extremo: horizontalmente para baixo. 

Observe que, nestes três casos, o resultado qualitativo é o mesmo: 
aumento na produção e diminuição no nível de preços, apesar dos valores 
diferirem. 

- Posso entrevistá-lo, então, a respeito dessas proposições keynesianas? 

- Não, vamos ampliar o leque de nossa conversa. A síntese neoclássica-
keynesiana deturpou muitas colocações originais de Keynes. Os pós-
keynesianos preferem fazer uma síntese keynesiana-kaleckiana. Neste 
sentido, vamos usar mais a visão do economista polonês Michal Kalecki 
(1899-1970). Mas completaremos sua visão sobre ciclo de investimentos e 
tendência de crescimento a longo prazo com observações neo-
schumpeterianas – advindas de discípulos do economista austríaco Joseph 
Schumpeter (1883-1950) – sobre inovações tecnológicas. 

- Minha pergunta inicial é: o que um economista faz? 

- Demasiado no curto prazo, quase nada no longo prazo... 
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- Agora, seriamente, diga-me a respeito de algumas das principais questões 
estudadas por essa visão heterodoxa de macroeconomia. 

- A macroeconomia dinâmica é o estudo do comportamento de variáveis-
chave – tais como nível geral de preços, de produção, de emprego, de 
comércio internacional, etc. – no tempo: passado, presente e futuro. 
Discrimina as expectativas, das quais dependem as decisões pertinentes à 
atividade econômica, entre as de curto prazo e as de longo prazo. 

 

EXPECTATIVAS A CURTO PRAZO EXPECTATIVAS A LONGO PRAZO 

Relacionam-se com o preço que um 
fabricante pode esperar obter pela sua 
produção “acabada”, no momento em 
que se compromete a iniciar o 
processo de produção. São 
expectativas relativas ao custo da 
produção, em diversas escalas, e ao 
produto da venda desta produção. 

Referem-se ao que o empresário pode 
esperar ganhar sob a forma de 
rendimentos futuros, no caso de 
comprar produtos “acabados” para os 
adicionar a seu equipamento de 
capital. Não faz parte da natureza 
delas poderem ser revistas a curtos 
intervalos de tempo à luz dos 
resultados realizados. 

Uma simples mudança de expectativa é capaz, no decorrer do período 
em que a mesma se verifica, de provocar uma oscilação comparável à de um 
movimento cíclico. O emprego atual é governado pelas expectativas correntes, 
consideradas juntamente com o equipamento de capital disponível hoje. As 
expectativas a longo prazo estão sujeitas a revisões imprevistas, mas não são 
eliminadas pelos resultados realizados, na produção corrente. 

O leitor já leu a respeito de questões-chaves, em macrodinâmica. Na 
Terceira Lição, viu os determinantes da taxa de inflação, medida pela alteração 
percentual do nível médio de preços da economia: se ela é correlacionada à 
expansão monetária, se é causa ou efeito desta. Na Quinta Lição, estudou os 
movimentos a curto prazo da taxa de desemprego relacionados às flutuações 
dos ciclos de negócios.  

- Que tal agora, aprofundarmos essa análise das flutuações a curto prazo do 
nível de atividades?  

- Sim, vamos conversar sobre o ciclo de negócios, no qual o pico é o 
momento de expansão máxima da produção e o vale é o nível mais baixo. 
Um ciclo completo vai de um vale ao seguinte, passando por um pico. 

Na próxima parte, o leitor terá uma exposição a respeito das mudanças 
do balanço de pagamentos, ocorridas devido aos fluxos comerciais e 
financeiros internacionais. A relação do desequilíbrio na conta de transações 
correntes (comercial e de serviços) e com a conta de capital é o foco de 
macroeconomia aberta, pois o fluxo comercial e o de capitais são uma 
influência dominante da economia nacional. Hoje, os destinos 
macroeconômicos das várias nações estão interligados. 
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- Ok. Mas vamos agrupar essas questões, ordenadamente, de acordo com 
as diversas influências nos componentes da demanda agregada. Quero 
entrevistá-lo, perguntando, basicamente: qual é a Teoria do Consumidor? 
Quais são os determinantes do ciclo de investimentos? Como as inovações 
determinam a tendência de crescimento a longo prazo? A intervenção 
governamental e o superávit do comércio exterior  são necessários à 
recuperação econômica? 

 

6.2. Qual é a Teoria do Consumidor? 

- Em primeiro lugar, o que é o consumo? Para um economista é o mesmo 
que é para uma dona de casa consumidora? 

- Não exatamente, pois o economista tem como dever de ofício possuir uma 
visão sistêmica. Assim, um Dicionário de Economiaii define o consumo 
como a utilização, aplicação, uso ou gasto de um bem ou serviço seja por 
um indivíduo, seja por uma firma. É o objetivo e o ato final do processo 
produtivo, precedida pelas etapas de fabricação, armazenagem, 
embalagem, distribuição e comercialização. Observe que é uma visão ex-
post do resultado desse processo e não se limita ao ato de adquirir um bem. 

- Responda-me, agora, qual é a Teoria do Consumidor? 

- Essencialmente, a teoria convencional pressupõe a soberania do 
consumidor, numa economia de mercado. Sendo a peça-chave do 
mercado, ele é o orientador do que é preciso produzir, limitando-se o 
produtor a seguir sua preferência revelada. A soberania se exerceria por 
meio do poder de decisão dos consumidores em relação à compra de bens 
e serviços, estabelecendo a disputa entre os vendedores, para conquistá-lo. 

- Na prática, essa soberania não tende a ser neutralizada pela existência de 
pouca concorrência nos nichos de mercado e pela influência da 
publicidade? 

- Não é só isso, afinal, o próprio nível de renda dos consumidores limita essa 
soberania. O consumismo sempre parece estar insatisfeito. A  crítica à 
sociedade de consumo e ao consumismo que a acompanha visa a evitar a 
mercantilização de todas as atividades humanas, incluindo as necessidades 
materiais e espirituais. É uma luta contra a civilização do consumo 
individual, no qual a sociabilidade coletiva aparece como competitiva. O 
indivíduo deseja ter, para demonstrar ser alguém diferenciado, tal como ele 
acredita que é o produto que ele consome... 

A prática mercadológica típica dessa sociedade busca levar o 
consumidor, mediante a máquina publicitária e todas as técnicas de marketing, 
a sentir necessidade de consumir tudo aquilo que é produzido. O conceito de 
consumo conspícuo foi estabelecido pelo economista norte-americano 
Thorstein Veblen (1857-1929), em sua obra A Teoria da Classe Ociosa, 
publicada em 1899, para referir-se ao dispêndio feito com a finalidade precípua 
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de demonstração de condição social. Manifesta-se por meio da compra de 
artigos de luxos e de gastos ostentatórios.  

Efeito demonstração envolve a situação em que os indivíduos de um 
estrato social procuram copiar padrões de comportamento de estratos 
superiores, tentando demonstrar um status que não possuem. O efeito de 
demonstração é intensamente utilizado na publicidade, sugerindo que bastaria 
o simples consumo de determinados produtos para ascender na escala social. 

- A aparência pessoal e os carros importados, geralmente, enganam o senso 
comum, não é verdade? 

- Sim. Curiosamente, pesquisadores com foco em milionários – os que 
possuem mais de US$ 1 milhão de patrimônio líquido – e pessoas com alta 
renda anual, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão que a maioria dos 
milionários americanos tem, relativamente, um padrão de vida modestoiii. 
Veja seu perfil no próximo Quadro. 

MODUS VIVENDI DO MILIONÁRIO NORTE-AMERICANO 

- O milionário típico tem um patrimônio líquido médio de US$ 1,6 milhão e 
vive com uma renda anual equivalente a menos de 7% da riqueza que 
possui. 

- Média de idade: 57 anos; 1/5 deles estão aposentados; 2/3 dos que estão 
trabalhando são donos do próprio negócio. 

- Seus negócios são, geralmente, rotulados de “comuns” ou “tediosos”. 

- Acumulam o suficiente para poderem viver 10 anos ou mais sem trabalhar. 

- 80% deles nunca receberam nenhuma herança. 

- Têm 6,5 vezes a renda dos vizinhos em bairros de classe média, onde, 
normalmente, vivem. 

- Moram em casas que valem, em média, US$ 320 mil; não compram casas 
cuja hipoteca seja mais que o dobro da renda familiar anual bruta. 

- Metade das esposas dos milionários não trabalha fora; a maioria delas 
controla o orçamento doméstico, sabendo, exatamente, quanto a família 
gasta por ano em alimentação, roupas e moradia. 

- Apenas um em cada cinco deles não se formou em universidade.  

- Gastam altas quantias na educação dos filhos que, em geral, são 
independentes. 

- Anualmente, investem cerca de 20% da renda bruta. 

- Têm 20% da riqueza total investida em ações; tomam suas próprias 
decisões sobre onde aplicar o dinheiro. 
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Apenas 3,5% dos 100 milhões de lares, nos Estados Unidos, são 
considerados de milionários. Entre estes, 95% têm um patrimônio líquido entre 
US$ 1 milhão e US$ 10 milhões. Mais de 80% deles são pessoas de origem 
familiar não notável, que acumularam riqueza no decorrer de apenas uma 
geração. 

Os resultados dessa pesquisa revelam que um estilo de vida baseado 
em alto consumo é incompatível com a riqueza tal qual definida pelos autores – 
patrimônio líquido acima de US$ 1 milhão. “Ser frugal é a pedra fundamental da 
riqueza”, afirmam os pesquisadores. Os não-milionários, aqueles com alta 
renda anual e baixo patrimônio líquido, são os perdulários do consumo 
conspícuo. Estes têm um raciocínio de gastar o mínimo que podem pelo 
máximo de consumo. Os milionários pensam de outro modo: ter, 
essencialmente, o necessário pelo mínimo. 

Os milionários despendem uma parte do dia avaliando as oportunidades, 
os gastos, os ganhos. Os não-milionários de alta renda que não resistem aos 
apelos do consumismo, pelo contrário, gastam tempo comprando artigos de 
luxo e não planejando seu futuro financeiro. 

Os milionários minimizam a renda tributável e maximizam o patrimônio. 
O negócio é pagar em impostos pouco mais de 2% da riqueza. Para isso, em 
média, se limitam à renda anual bruta de menos de 7% da riqueza. Os 3,5% 
dos lares milionários respondem por mais de 50% de toda a riqueza pessoal, 
mas por menos de 30% da renda dos Estados Unidos. Segundo os milionários, 
“o consumo gera impostos, não a riqueza”. O objetivo final é aumentar o 
patrimônio. 

- Por que não pode haver prazer simplesmente em gerar riqueza? 

- Porque o desejo de consumo pode ser comparado a um novo caso de 
amor. A base da atração é a novidade, diz o sociólogo inglês Colin 
Campbell, que estuda as mudanças culturais, religiosas e sociológicas do 
consumo. Ele escreveu o livro “The romantic ethic and the spririt of modern 
consumerism”iv. 

“As pessoas se enamoram por quem não conhecem. Ninguém se apaixona 
por um velho conhecido. Sabe por que? É preciso encontrarmos um 
estranho para projetarmos o sonho, o que desejamos, mas não temos. 
Trata-se do mesmo sentimento de novidade que induz ao consumo”. 

Quando alguém vai ao shopping center, ao invés de consumir bens, em 
sua opinião, consome experiências. A experiência nada mais é do que a 
sensação que a compra lhe dá. Através do consumo, as pessoas conquistam 
novas experiências, uma vivência diferente, uma nova sensação. Não 
compram bens, compram novidades. Ficar na moda não é suprir a necessidade 
de vestir, mas sentir a novidade que aquela determinada roupa proporciona. Da 
mesma forma ocorre no consumo de turismo: quando se procura um lugar ao 
qual nunca se foi, está se buscando uma novidade, uma nova sensação. 
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- O que esse autor quer dizer com “a ética romântica do consumo”, que é o 
título de seu livro? 

- Segundo Campbell, “a maior parte da teoria econômica não tem muito o 
que dizer sobre o consumo, apenas aborda a questão da produção. 
Assume apenas que as pessoas têm necessidades de consumo. Tudo que 
os economistas acham importante saber é se há recursos para satisfazê-lo 
ou não. Eu me preocupei com os problemas que os economistas não 
analisam, que é de onde vêm os desejos, como eles são criados. No livro, 
falo sobre o consumo moderno, dos nossos dias, não do consumo em geral. 
(...) Na sociedade moderna, a maior parte dos nossos recursos não é 
destinada àquilo que precisamos e sim ao que queremos. Logo, para ser 
um consumidor moderno, você precisa aprender querer coisas, a desejá-
las. É do desejo que estamos falando”. 

Ele tem uma percepção de que o simbólico é fundamental, na economia. 
Parece ganhar força, na Europa, uma certa “culturalização” da Economia, 
projetando no campo simbólico problemas comuns à psicanálise, à 
antropologia e à economia. 

- De onde vem esse desejo mágico do consumo? 

- De acordo com Campbell, “basicamente, do day dream [sonho acordado]. 
Aí está a ética romântica. Se você compra muitas coisas ou viaja, o desejo 
de comprar ou viajar mais não se extingue. Nasce outro. O que você 
comprou ou viveu nunca será exatamente como idealizou. (...) O realizado 
perde a sensação de novidade. É como uma relação de amor. (...) O ser 
humano é insatisfeito, precisa tentar sempre”. 

- Maldita fome do consumo! Procurar novas sensações, tentar de novo, é um 
vício! 

- O consumo, que pela teoria econômica convencional deveria enobrecer – 
dar “soberania” ao consumidor –, acaba escravizando. A própria dinâmica 
da rivalidade está mudando, na sociedade contemporânea. Passa-se para 
uma situação onde todos os consumidores (inclusive os menos favorecidos) 
competem, em seus “sonhos acordados”, com os absolutamente mais 
favorecidos – isto é, o padrão de consumo das “estrelas sociais” constitui o 
paradigma para todos. Nessa comparação  com o inatingível, a insatisfação 
é instituída como razão de ser da sociedade inteira. Com restrição 
orçamentária, não há como ter indiferença... 

- Você acha que o fenômeno dos downshifters, ou seja, literalmente, os que 
reduzem a marcha, desistem da corrida social e passam a consumir menos 
sem receio de deslizar socialmente, mostra o caminho de escape a esse 
círculo vicioso de gasto e trabalho excessivos? 

- É um fenômeno ainda demasiadamente restrito para representar uma 
tendência social. Também ele não escapa à lógica do consumo. O 
downsifter anticonsumista, ecologista, adepto da medicina homeopática e 
das coisas naturais, é, na realidade, só mais um consumidor. A competição 



 11 

social transforma-se num enfrentamento estético entre estilos diferentes 
que se multiplicam nas diversas “tribos” – agrupamentos humanos. 

- E como custam caros esses diversos “modelos” de consumo! 

- Você tem de aceitar que se trata de um problema de “economia de escala”, 
de exclusividade, de diferenciação, de “nicho de mercado”... Bom, pelo 
menos, o fenômeno alerta para o fato “óbvio ululante” de que a satisfação 
de desejos infinitos é impossível. Será que o “consumidor moderno” pode 
reaprender desejar menos futilidades? 

- Não sei. Aqui quem pergunta sou eu, o (a) repórter. O que tem mais a dizer 
sobre a Teoria do Consumidor? 

- A teoria macroeconômica moderna do mainstream alega que Keynes 
estabeleceu uma função somente entre o consumo (Ct) e a renda atual (Yt). 
Faz, então, uma abordagem intertemporal ao consumo e à poupança: a 
divisão da renda familiar (Yt) entre consumo (Ct)  e poupança (St) buscaria 
proporcionar ao agente econômico o máximo de utilidade possível, 
considerando a renda atual (Yt), a  renda futura esperada (Yt+1) e a taxa de 
juros (Jt). 

Portanto, o padrão de consumo familiar é limitado pela restrição 
orçamentária intertemporal. Isto significa que o valor atual do consumo 
relaciona-se com o valor atual da renda familiar, com os ativos financeiros 
possuídos e com o valor atual de legados e/ou heranças esperadas. 

A renda permanente é um tipo de média da renda atual e da renda 
futura esperada. 

Esse modelo de dois períodos (presente e futuro) constitui uma 
simplificação do estudo da opção intertemporal. Nele, o equilíbrio do 
consumidor é encontrado pela superposição gráfica das curvas de indiferença 
– o lugar geométrico no qual são representadas todas as combinações 
possíveis de vários produtos que, para o consumidor individual, têm a mesma 
escala de preferência – e a restrição orçamentária intertemporal. 

É um modelo de renda permanente com abordagem intertemporal. 
Sugere que o padrão estável do consumo familiar está imune a flutuações 
periódicas da renda, pois não é a renda atual, mas sim a renda permanente 
que determina o consumo. No caso de uma redução temporária de renda, a 
renda permanente muda pouco e, portanto, o consumo não cai muito. Somente 
a poupança que diminuiria em função da queda da renda atual. Porém, no caso 
de uma redução considerada permanente na renda, o consumo cairia, 
aproximadamente, no mesmo valor da redução da renda, mas a poupança não 
a acompanharia, no mesmo valor. Como não se pode prever com certeza o 
valor da renda futura, a aplicação do modelo de renda permanente sofre 
determinação das expectativas. 

Por exemplo, o efeito de uma elevação dos impostos sobre o consumo é 
de diminuir o valor atual da renda disponível. Haverá um corte no consumo 
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dependendo se a alteração tributária for considerada temporária ou 
permanente. 

- A discussão tradicional sobre consumo o examina sempre como uma 
contrapartida da poupança? 

- A preocupação básica parece ser com a abstenção do consumo presente 
para propiciar melhores condições de consumo futuro, isto é, com a 
chamada poupança. 

O modelo de ciclo de vida é uma aplicação específica do modelo 
intertemporal de consumo e poupança. Sua característica especial é a ênfase 
no padrão regular de renda, no decorrer da vida da maioria das famílias, com o 
objetivo de manutenção de um padrão de consumo nivelado. Assim, sugere 
que as pessoas despoupam, quando jovens, em função da renda baixa. Elas 
poupam, durante os anos produtivos, devido à necessidade de pagar dívidas 
contraídas e acumular riqueza para a velhice. Finalmente, elas despoupam, 
quando ficam idosas, pois não geram renda. Na realidade, há evidências 
empíricas de que as famílias idosas aparentemente não despoupam o valor 
previsto pelo modelo do ciclo de vida. Isso devido à imprevisibilidade da data 
da morte e à exigência da manutenção do status social. Elas acabam deixando 
grande parte de sua riqueza como legado para os herdeiros. 

Porém, o mais problemático dessa Teoria do Consumo e da Poupança é 
que ela se baseia no comportamento da família individual. Quando vai se fazer 
uma generalização macroeconômica, surge um sério problema da agregação, 
e não é só porque há diferentes propensões marginais a consumir (PMgC) 
individuais, devido a gostos distintos e estágios diferentes do ciclo de vida. Por 
essa teoria, quanto maior o número de pessoas em idade de trabalho em 
relação às pessoas muito jovens ou muito idosas, maior seria a taxa de 
poupança de um país. Isso, evidentemente, dependeria da comparação entre a 
riqueza dos jovens “poupadores” e a riqueza dos idosos “despoupadores”. Mas 
não é só da distribuição etária da população que dependeria a taxa de 
poupança agregada. Na verdade, o crescimento econômico que é o 
fundamental para determinação da poupança.  

Esse raciocínio keynesiano revela o paradoxo da parcimônia: uma 
elevação da taxa de poupança da sociedade a tornaria mais pobre, isto é, uma 
elevação da propensão marginal a poupar provocaria uma queda da renda, 
devido aos menores gastos. 

- O que é isto?! Explique-me melhor esse jargão de economista. 

- Há certas identidades contábeis que são verdades por definição. Quando 
são observadas dentro de um quadro estático (sem consideração de 
tempo), o risco é delas sugerirem uma causalidade inexistente, na 
realidade. 

“Desde que se admita que a renda seja igual ao valor de produção corrente, 
que o investimento corrente seja igual à parte da dita produção corrente não 
consumida e que a poupança seja igual ao excedente da renda sobre o 
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consumo – sendo que tudo isto está de conformidade com o senso comum 
e com o costume tradicional da grande maioria de economistas –, a 
igualdade entre a poupança e o investimento é uma conseqüência natural”v. 

Em resumo: 

Renda (Y) = valor de produção (VP) = consumo (C)+ investimento (I). 

Poupança (S) = renda (Y) – consumo (C). 

Portanto, poupança (S) = investimento (I). 

 Entretanto, a poupança é um resíduo contábil verificado a posteriori. 
 

CONSUMO POUPANÇA 

Consumir é gastar parte da renda 
recebida (ou do crédito direto ao 
consumidor ou do estoque de riqueza 
líquida), para atender às necessidades 
correntes, no período em curso. A 
parte da renda que é consumida, 
consome-se, desaparece. 

Poupança é o resto, o resíduo, ou 
seja, a renda recebida e não 
consumida. Assim, é um resultado 
contábil, constatado ex-post, após o 
transcurso do período considerado, 
por diferença entre fluxos: da renda 
agregada e do consumo agregado. 

“A poupança, de fato, não passa de um simples resíduo. As decisões de 
consumir e de investir determinam, conjuntamente, os rendimentos. 
Presumindo que as decisões de investir se tornem efetivas, é forçoso 
que elas restrinjam o consumo ou ampliem a renda. Assim sendo, 
nenhum ato de investimento, por si mesmo, pode deixar de determinar 
que o resíduo ou a margem, a que chamamos de poupança, aumente 
numa quantidade equivalente”vi. 

- Qual é a conseqüência teórica dessa argumentação em termos dinâmicos? 

- Devemos pensar, de preferência, em termos de decisões de consumir (ou 
de se abster de consumir), em vez de decisões de poupar. Uma decisão de 
consumir ou não consumir está, certamente, ao alcance do indivíduo, o 
mesmo sucedendo com uma decisão de investir ou não investir. Os 
montantes da renda agregada e da poupança agregada são resultados não 
predeterminados dessas livres escolhas. Por isso Keynes enfatiza, na 
Teoria Geral, o conceito da propensão a consumir, que toma o lugar da 
propensão ou disposição a poupar. 

- Eu ainda me engasgo com alguns conceitos keynesianos, por exemplo, 
com o de propensão marginal a consumir. Você não poderia resumi-los, 
num quadro sintético? 

- Posso apresentar um esboço da teoria geral do emprego, elaborada por 
Keynesvii.  
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Keynes parte das seguintes proposições: 

1. O volume de emprego (N) e da renda (Y) é determinado pelo ponto de 
interseção da função da oferta agregada (OA) e da função da demanda 
agregada (DA), em que as expectativas de lucro dos empresários serão 
maximizadas.  

2. Keynes chama de demanda efetiva (DE) o valor do produto D que os 
empresários esperam receber do emprego de N trabalhadores – D = f (N) – 
nesse ponto de interseção da função da oferta agregada (OA) e da função 
da demanda agregada (DA). 

3. A demanda efetiva (DE) é determinada pela propensão média a consumir  
(C / Y) e pelo volume do investimento (I). 

4. A propensão a consumir é relativamente estável: o consumo aumenta 
menos que proporcionalmente à renda, ou seja, a propensão marginal a 
consumir (c) é sempre menor que a unidade: ΔC / ΔY < 1. 

5. Um aumento no investimento ocasiona um aumento múltiplo na renda, pois 
o multiplicador de investimento K é sempre maior que a unidade:  
K = 1 / (1 - ΔC / ΔY) = 1 / (1 - c). 

6. O emprego (N) depende do volume do investimento (I), se a propensão a 
consumir (C / Y) permanece inalterada. 

7. O investimento (I) depende da taxa de juros (i) e da eficiência marginal do 
capital (rm). 

8. A taxa de juros (i) depende da quantidade de moeda (Ms) e da preferência 
pela liquidez (M2: saldo da moeda retida fora da circulação ativa por motivo 
precaucional e/ou especulativo). 

9. A eficiência marginal do capital (rm) depende das instáveis expectativas de 
lucro (renda esperada do investimento) e do preço de oferta de um ativo de 
capital (preço para induzir a fabricação de uma nova unidade suplementar 
desse capital ou custo de reposição), flutuante em ciclos. 

10. Quando a propensão a consumir não varia, o emprego (N) não pode 
aumentar a não ser que, simultaneamente, o volume de investimento (I) 
cresça, de modo que preencha a crescente lacuna entre o total da oferta 
agregada (OA) e os gastos dos consumidores (C). Diante disso, o sistema 
econômico pode encontrar um equilíbrio estável com N a um nível inferior 
ao pleno emprego, ficando ao nível dado pela interseção da função da 
oferta agregada (OA) e da função da demanda agregada (DA), isto é, pela 
demanda efetiva (DE). 

- Ainda não consegui entender muito bem esse conceito de multiplicador de 
investimento... 
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- O multiplicador de investimento é um tipo de multiplicador de gastos. 
Segundo esse conceito de multiplicador de gastos, uma variação nos 
gastos autônomos (ΔI, ΔG ou ΔX) induz uma variação na renda (ΔY) 
superior à variação inicial nos gastos (ΔDA). 

A variação inicial nos gastos provoca um incremento primário sobre a 
renda daqueles agentes econômicos que são recebedores desses gastos. Eles 
ampliarão seu consumo de acordo com a propensão marginal a consumir, 
levando a nova ampliação da renda. Os agentes beneficiados por esse 
incremento secundário também aumentarão seu consumo, provocando novo 
acréscimo de renda, e assim por diante, numa seqüência renda → gastos → 
renda. Através dessa multiplicação, as elevações de consumo induzidas pelo 
gasto inicial fazem que no final a renda cresça mais que a própria variação da 
despesa inicial. 

A seqüência de despesas induzidas podem ser representadas pela 
fórmula: ΔY = [1 / (1 – c)] . ΔI, ou seja, as variações totais na renda serão igual 
ao multiplicador vezes a variação primária, no caso de investimentos. Pode-se 
deduzir que o multiplicador de gastos autônomos é inversamente proporcional 
à fração de retirada (aplicações em outros ativos) por ciclo de gastos ou, o que 
é o mesmo, à diferença entre a unidade e a fração gasta novamente (a 
propensão marginal a consumir c). 

Exemplo numérico do multiplicador 

Com PMgC = c = 0,8, ou seja, K = 1 / (1 – 0,8) = 5, 
          em R$ bilhões e com arrendondamento 

Ciclos de gastos Gastos em consumo Aplicações em ativos 

Ciclo 1 (gasto inicial) 

Ciclo 2 

Ciclo 3 

Ciclo 4 

Ciclo 5 

Soma das 5 primeiras 
rodadas 

Soma de todas as outras 
rodadas 

Aumento total na renda 

Aumento total na 
aquisição de ativos 

(“poupança”) 

100 

80 

64 

51 

41 

336 

 

164 

500 

 

20 

16 

13 

10 

59 

 

41 

 

100 
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- Por que o multiplicador é importante, na teoria econômica? 

- Porque através dele Keynes mostra que os componentes da demanda 
agregada – no caso, o consumo (C) e o investimento (I) – variam no mesmo 
sentido, não se compensando, como sugeria a teoria da poupança pré-
keynesiana, baseada na Lei de Say. O multiplicador faz o consumo uma 
função direta do investimento, amplificando suas flutuações ao invés de 
compensá-las. 

Não há, portanto, a pretensa “lei da conservação do poder de compra” 
segundo a qual a renda não gasta em um determinado mercado de bens (por 
exemplo, de consumo) será necessariamente gasta em outro mercado de bens 
(por exemplo, de investimento). A insuficiência de demanda em um não é 
compensada por aumento de demanda em outro de modo a oferta de bens 
sempre encontrar sua demanda monetizada. 

A Lei  dos Mercados, conhecida também pelo sobrenome de seu autor 
– Jean-Baptiste Say – estabelece que a oferta cria sua demanda. Em outras 
palavras, ao ser produzido, um produto está, simultaneamente, ampliando o 
mercado demandante no mesmo valor, impossibilitando assim a ocorrência de 
uma superprodução. 

Essa Lei de Say é um dos pilares de vertentes do pensamento 
econômico pré-keynesiano. Tal raciocínio baseava-se  num modelo renda-
gastos, isto é, era como os gastos só pudessem ser efetuados a partir da renda 
recebida, não se considerando nem a possibilidade de adiamento, via retenção 
monetária, nem a de adiantamento de poder de compra, via crédito. 

O Princípio da Demanda Efetiva é a anti-Lei de Say. Está de acordo 
com um modelo gastos-renda, isto é, cada capitalista pode decidir o que gasta 
– com recursos próprios ou com recursos de terceiros –, mas não o que ganha. 
Ele sempre tem incerteza a respeito da realização de seu plano de vendas. A 
demanda efetiva pode ser inferior à esperada. 

- Mas aquele processo multiplicador dura para sempre? 

- Não, de acordo com a propensão a consumir, quando a renda dos 
consumidores se expande, suas despesas de consumo também se 
expandem, mas não na mesma dimensão. Por isto, a cada ciclo de gastos, 
a expansão da demanda é menor do que no ciclo anterior. A parte da renda 
recebida que não é destinada à ampliação de consumo se torna 
acumulação de ativos de reserva. Portanto, o processo de expansão 
induzido por um gasto autônomo inicial é também um processo da demanda 
por ativos. Estes podem ser qualquer forma de manutenção de riqueza: 
desde ativos monetários até ativos fixos, passando inclusive por ativos 
financeiros e imobiliários. 

Convencionalmente, os keynesianos mostram através do processo do 
multiplicador que o que se acumula, no final de sua operação, isto é, a 
“poupança alcançada” seria igual ao investimento que detonou todo o 
processo. No entanto, esses valores do investimento e da poupança ex-post 
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são iguais, mas os ativos desejados como reserva pelas sucessivas aplicações 
podem não ser os ativos novos. 

- Neste caso, o que pode ocorrer? 

- Há várias possibilidades. Por exemplo, as instituições financeiras podem 
financiar os detentores de ativos com dificuldade de vendê-los ao preço 
oferecido, isto é, com excesso de estoque. Como reservas desses 
empréstimos, essas instituições captam recursos dos aplicadores que 
adiaram seus gastos. Se houver excesso de demanda para alguns ativos e 
excesso de oferta de outros, a expectativa torna-se de mudança dos preços 
relativos desses ativos.  

A possibilidade de flutuações nesses preços não foi ainda considerada, 
amplamente, pelos teóricos keynesianos. Eles se apegaram ao automatismo 
do processo do multiplicador dentro da condições restritivas do coeteris paribus 
[tudo o mais constante]... Nos podemos considerar, no próximo tópico dessa 
entrevista, como as flutuações dos preços dos ativos (existentes e novos) 
afetam as decisões de investimento e, portanto, o ciclo de crescimento 
econômico. 

 

6.3. Quais são os determinantes do ciclo de investimentos? 

- Em primeiro lugar, por que é necessário construir uma teoria das decisões 
de investimento? 

- Tal teoria cobriria todos os aspectos da dinâmica da economia capitalista, 
inclusive os relevantes para a explicação do ciclo econômico. Alguns 
autores, como Kalecki, a consideram como o problema central da Economia 
Política do capitalismo. 

 Kalecki considera a taxa de decisões de investimento (D), como primeira 
aproximação, função crescente da acumulação interna de capital, isto é, 
“poupança bruta das firmas” (S), e da taxa de modificação do montante dos 
lucros (ΔL / Δt), e função decrescente da taxa de modificação do estoque de 
equipamentos (ΔK / Δt)viii. Supondo uma relação linear, teremos o investimento 
em capital fixo (com defasagem em relação à decisão)  
F t+1 = D = a S + b (ΔL / Δt) – c (ΔK / Δt) + d, onde d é uma constante sujeita a 
modificações de longo prazo dos “fatores de desenvolvimento”, refletindo, 
principalmente, as inovações tecnológicas. 

 O primeiro fator, a chamada, convencionalmente, “poupança bruta” das 
firmas, liga as decisões de investimento à acumulação interna de capital. 
Esta consiste na reserva para depreciação, na retenção dos lucros correntes 
(não distribuídos através de dividendos) e na subscrição de ações pelos grupos 
controladores. Esse auto-financiamento expande os limites impostos aos 
planos de investimento pelas restrições do mercado de capitais e pelo fator do 
risco crescente – dado o volume do capital da empresa, o risco de devedor 
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comprometê-lo aumenta à medida que a quantia investida é, crescentemente, 
tomada emprestada. 

 O segundo fator que influencia a taxa de decisões de investimento é a 
elevação dos lucros por unidade de tempo. Quando se avalia a 
rentabilidade dos novos projetos de investimento, os lucros esperados devem 
ser considerados com relação ao valor do novo equipamento. Assim, os lucros 
são tomados com relação aos preços correntes (e não aos “históricos”) dos 
bens de capital. 

 Finalmente, o terceiro fator – o incremento líquido de equipamento 
por unidade de tempo – afeta de modo adverso a taxa de decisões de 
investimento. Kalecki argumenta que um aumento no volume de equipamentos 
– se os lucros se mantiverem constantes – significa uma redução da taxa de 
lucro (L / K). Da mesma forma, quando há expansão da capacidade ociosa de 
maneira inesperada ou não-planejada (∇ Y / K), as empresas adiam os planos 
de investimento. 

- Por que as modificações na taxa de juros, que têm efeito oposto ao das 
modificações dos lucros, não foram considerados por Kalecki como co-
determinantes das decisões de investir?  

- Ele responderia que essa simplificação baseou-se no fato de que a taxa de 
juros a longo prazo – tomando como medida os rendimentos dos títulos de 
dívida pública – não apresenta flutuações cíclicas nítidasix. 

A justificativa de Kalecki parte da Equação de Trocas: MV = PT. A 
velocidade de circulação da moeda depende da taxa de juros a curto prazo:  
V = f( i cp). Quanto mais alta a taxa a curto prazo – ela é a remuneração da 
renúncia à liquidez –, maior será o incentivo a investir dinheiro por períodos 
curtos ao invés de mantê-lo como reserva em caixa. Em outras palavras, as 
transações podem ser realizadas com uma quantidade de moeda maior ou 
menor. No entanto, a acomodação com crédito (endogeneidade da oferta 
monetária) em relação ao volume de negócios significa, normalmente, uma 
realização mais suave e mais conveniente das transações. A taxa de juros a 
curto prazo (i cp)  é determinada pelo valor das transações (PT) e pela oferta de 
moeda (Ms) que, por sua vez, é determinada pela política bancária. 

 A taxa de juros a curto prazo, normalmente, cai num período de 
depressão e sobe num de prosperidade, porque a oferta de moeda por parte 
dos bancos sofre, segundo Kalecki, flutuações menores que as do valor das 
transações. Mas a taxa de juros a longo prazo reflete essas flutuações apenas 
em certa medida.  

A taxa de juros a longo prazo se baseia na média das taxas a curto 
prazo esperadas para os próximos anos, e não na taxa de juros a curto prazo 
corrente. Esta é a teoria das expectativas sobre o futuro da taxa “curta”. 

“A taxa a longo prazo se modifica bem menos que a taxa a curto prazo 
esperada, porquanto sua elevação, isto é, a queda nos preços dos 
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títulos, torna menos provável o risco de uma sua depreciação  
adicional”x. 

 Um agente econômico, pensando em como investir suas reservas, 
tenderá a comparar os resultados obtidos a partir dos investimentos nos 
diversos tipos de títulos financeiros, no decorrer de alguns anos. Assim, ao 
fazer a comparação dos rendimentos possíveis de serem obtidos, ele leva em 
consideração a média da taxa de desconto esperada para esse período futuro 
e a taxa atual de juros a longo prazo, por exemplo, o rendimento pré-fixado dos 
títulos de dívida pública de longo prazo. 

 O investidor deve atentar para a possibilidade de uma perda de capital 
dos títulos financeiros de renda fixa, devido a uma depreciação  de seu valor, 
no mercado secundário, durante o período considerado. É o chamado risco de 
depreciação. Por outro lado, essa aplicação a longo prazo não possui a 
incerteza que tem as de curto prazo a respeito da taxa de juros que estará 
vigorando quando ocorrerem suas necessárias renovações.  

O preço dos títulos financeiros (de dívida) de longo prazo se acha 
em proporção inversa aos seus rendimentos. Quando sua taxa de juros 
aumenta, o risco da depreciação desses títulos decresce. 

- Você poderia ilustrar essa afirmação com um exemplo numérico? 

- Pois não. A relação entre a taxa de juros de longo prazo e o preço desses 
títulos financeiros pode ser facilmente compreendida através de um 
exemplo numérico estilizado.  

Suponhamos que um investidor internacional adquira um título de longo 
prazo e de renda fixa, cujo valor de face (ou de resgate) seja de  
US$ 100.000,00, pagando juros de 8% ao ano em relação a esse valor 
nominal, o que possibilita um rendimento fixo anual de US$ 8.000,00. Se, pelas 
flutuações decorrentes da instabilidade inerente ao mercado financeiro 
internacional, esse título venha a ser negociado em várias ocasiões diferentes, 
a preços superiores e inferiores ao seu valor nominal, as taxa de juros a serem 
efetivamente recebidas pelos diferentes compradores estarão relacionadas aos 
preços pagos pelos títulos, quando esses foram transacionados nesse mercado 
secundário. 

 
Preços de mercado 

do título em US$ 
(PT) 

Rendimento fixo (RF) 
anual (8% ao ano 

sobre valor nominal) 

Taxa de juros 
efetiva 

(i) 
120.000,00 
110.000,00 
100.000,00 
61.500,00 
53.160,00 

8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 

6,66 % 
7,27 % 
8,00 % 
13,00% 
15,05% 

A fórmula PT = VA = RF / i, sendo PT o preço do título que o agente 
está disposto a pagar, VA o valor atual estimado a partir dos rendimentos 
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esperados do título, RF o rendimento fixo do título por unidade do tempo, e i a 
taxa de juros, expressa uma relação inversamente proporcional entre a taxa de 
juros e o preço do título. A expansão (ou redução) da taxa de juros efetiva (i) 
implica a redução (ou expansão) do preço do título financeiro (PT). Quanto 
maior o deságio com que o título é negociado, no mercado secundário, mais 
aumenta o rendimento a ser recebido. Isto porque o investidor estará 
desembolsando menos para comprar um título com o mesmo valor de face, 
sobre o qual incidem os juros pagos. 

Kalecki aponta dois fatores que explicam a estabilidade da taxa a longo 
prazo em comparação com a taxa de juros a curto prazo. Primeiro, as 
modificações de breve duração na taxa de juros, ou seja, a curto prazo, 
refletem-se apenas em parte na estimativa da média das taxas a curto prazo 
esperadas, para os próximos anos. Segundo, a taxa de juros a longo prazo 
modifica-se em proporção menor que essa última taxa média esperada. 

 É a taxa a longo prazo que seria relevante no que diz respeito à 
determinação de uma decisão de longo prazo como é o investimento. 
Entretanto, tendo em vista que ela não apresenta flutuações cíclicas 
pronunciadas, Kalecki a  releva como um elemento importante no mecanismo 
do ciclo econômico. Com isso, parece que esse autor se insere na tradição que 
coloca como o fato fundamental sobre as flutuações cíclicas a flutuação 
característica na produção de instalações e equipamentos.  

- Explique-me, mais detalhadamente, essa teoria dos ciclos de investimento, 
elaborada por Kalecki. 

- As teorias dos ciclos podem incluir-se entre as teorias do investimento, pois 
embora várias delas identifiquem as causas do movimento cíclico na esfera 
monetária, os efeitos sobre as indústrias de instalação-equipamento têm de 
desempenhar algum papel. Schumpeter, em sua história da análise 
econômica, afirma que “a maior parte das teorias dos ciclos nada mais é do 
que diferentes ramos de um tronco comum – ´instalações e 
equipamentos´”xi. 

Pode-se explicar o mecanismo preliminar das flutuações 
econômicas em termos da interação mútua dos dois principais determinantes 
que induzem o investimento: 

1. O efeito estimulante de uma rentabilidade maior; 

2. O efeito depressivo do crescimento da ociosidade da capacidade produtiva. 

- O que, então, provoca as crises periódicas? 

- Kalecki responderia, brevemente, que é o fato de que o investimento não só 
é produzido, mas também produz. Essa enigmática frase pode ser 
interpretada no sentido de que o investimento, considerado de acordo com 
sua capacidade de gerar renda, é a fonte da prosperidade. A cada 
incremento melhora os negócios e estimula um aumento adicional do 
próprio investimento. Assim, ao mesmo tempo, acrescenta equipamento 
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adicional à capacidade produtiva e, logo que esta entra em funcionamento, 
passa a competir com o equipamento pré-existente. Inicialmente, isso 
restringe a taxa de crescimento da atividade de investimento e, mais tarde, 
causa um declínio das encomendas de investimento. Em poucas palavras, 
Kalecki diz que “a tragédia do investimento é que ele provoca a crise 
justamente porque é útil”. 

- Faça, agora, um exame detalhado do modo pelo qual funciona o 
mecanismo do ciclo econômico. 

- O seguinte Quadro mostra o que ocorre nas diferentes fases do cicloxii. 
Deve-se observar que Kalecki distingue, na atividade de investimento, três 
etapas defasadas: as encomendas de investimento; a produção de bens 
de investimento; as entregas de equipamentos concluídos. 

1. Durante a fase de recuperação, as encomendas de investimento excedem 
o nível das necessidades de reposição; no entanto, as entregas de novo 
equipamento são ainda menores do que as necessidades de reposição; por 
isso, as encomendas de investimento elevam-se, acentuadamente. 

2. Durante a fase de expansão, as entregas de novo equipamento já excedem 
as necessidades de reposição e, conseqüentemente, o equipamento em 
crescimento causa o declínio das encomendas de investimento. Isso, na 
segunda parte da fase de expansão, é seguido por uma queda da 
produção dos bens de investimento. 

3. Durante a recessão, as encomendas de investimento estão abaixo do nível 
das necessidades de reposição. O volume de equipamentos, porém, devido 
à continuidade das entregas de novo equipamento, continua crescendo. A 
queda da produção de bens de investimento e o aumento da capacidade 
produtiva leva à queda da relação produto/capital (∇ Y / K) e acentua a 
queda das encomendas de investimento. 

4. Durante a depressão, as entregas de novo equipamento passam a ser 
menores do que o necessário para a reposição. A conseqüente queda no 
volume de equipamento acaba causando o aumento das encomendas de 
investimento. Isso, na segunda parte da fase da depressão, é 
acompanhado por uma subida da produção de bens de investimento. 

São, então, as mudanças interrelacionadas (e defasadas) das 
encomendas de investimento, da acumulação bruta (efeito da produção de 
bens de investimento) e do volume do equipamento, que produzem o ciclo 
econômico, de acordo com Kalecki. 

- É interessante... mas parece que esse autor se abstrai dos elementos 
“técnicos” do mercado monetário. Você poderia apresentar uma outra 
versão da teoria dos ciclos, que enfatiza os aspectos monetários? 

- Vejamos a teoria do ciclo de Minsky que, aparentemente, atribui aos ciclos 
econômicos a característica de fenômeno puramente monetárioxiii. Porém, 
antes cabem alguns comentários introdutórios. 
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 “A causa única da depressão é a prosperidade”, disse Clément Juglar, 
em 1862. Médico de profissão, Juglar desenvolveu uma morfologia do ciclo em 
termos de fases – ascensão, explosão, liquidação. Essa famosa sentença 
epigramática significa que as depressões nada mais são do que adaptações do 
sistema econômico às situações criadas pelas prosperidades precedentes. Por 
conseqüência, o problema básico da análise dos ciclos se reduz à questão de 
saber aquilo que causa as prosperidades e não tanto os fatores que, 
usualmente, provocam o descenso: perda de encaixe pelos bancos ou 
ausência de novas encomendas de equipamentos. 

 As teorias monetárias do ciclo focalizam, em geral, a instabilidade 
inerente a uma economia de crédito. Partem da hipótese de que os bancos dão 
início à atividade anormal, facilitando as condições para empréstimos, ou seja, 
tornando a oferta de moeda endógena. As reações às quedas das taxa de juros 
vão no sentido do aumento dos estoques dos atacadistas e das encomendas 
de novas instalações e equipamentos. A expansão conduz a posterior 
expansão, e daí a maiores rendas e a maior demanda por moeda creditícia, 
motivada pela elevação do valor das transações.  

A incapacidade dos bancos de prosseguirem expandindo os 
empréstimos indefinidamente, devido ao aumento do seu grau de exposição a 
risco, conduz, então, a uma elevação das taxas de juros que inverte o 
processo. Esta é a razão pela qual a taxa de juros básica, fixada pelo banco 
central, desempenha tão grande papel nessa análise.  

“As similaridades [entre as teorias monetárias do ciclo] são suficientemente 
grandes para autorizar-nos a falar de uma teoria monetária única”xiv. 

- Mas você acha que até as teorias modernas do ciclo monetário são, 
essencialmente, similares? 

- Exemplo disso é o modelo pós-keynesiano com endogeneidade da 
moeda no ciclo econômico, elaborado por Dowxv, a partir de Minsky.  

Seu ponto de partida é uma melhoria significativa nas expectativas de 
longo prazo capaz de impulsionar a economia para um movimento de 
expansão. Com a recuperação da confiança no restabelecimento das 
atividades, os bancos atendem à demanda dos investidores cujos projetos 
merecem “crédito”. As expectativas de elevação dos preços dos ativos 
estimulam um redirecionamento, nos portfólios, dos ativos líquidos para os 
ativos menos líquidos. 

A percepção dos riscos pelos credores é aplacada pelo acréscimo 
contínuo nos preços dos ativos. Novos instrumentos e instituições financeiras 
emergem para gerar fontes adicionais de oferta e de demanda de crédito, por 
exemplo, os fundos hedges alavancados em suas especulações. O capital 
estrangeiro é atraído pelos altos retornos, enquanto os residentes nacionais 
que, anteriormente, fizeram remessa de capital para o exterior são encorajados 
a repatriá-lo para aquisição de ativos domésticos. 
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Ao longo desse processo de expansão, surge a tendência de desvio da 
atividade produtiva para a especulativa, pois os retornos esperados nesta 
superam os daquela. A atividade especulativa é atraente, particularmente, para 
manutenção de ativos com oferta inelástica, por exemplo, ativos não 
produzíveis (divisas) e aqueles cuja produção exige um longo tempo (imóveis). 
Com o choque de demanda, nos mercados desses ativos, aumenta o atributo 
da liquidez face ao custo de manutenção. Seus atributos aproximam-se mais 
dos possuídos pelos ativos monetários. Nessas condições (temporárias), a 
crescente disponibilidade de substitutos da moeda logo reduz a vontade de 
reter, ociosamente, a própria moeda: cai a preferência pela liquidez. 

Quanto maior a resposta da oferta de moeda às expectativas do 
aumento dos preços dos ativos, mais potencialmente destrutivo torna-se o 
processo; quanto mais a euforia especulativa é abastecida pelo financiamento 
fácil, maior o colapso e o pânico decorrente. Os empréstimos altamente 
atrelados podem somente persistir com refinanciamento se o crescimento dos 
preços dos ativos – a bolha – sustentar seu ritmo. Qualquer moderação implica 
crescimento relativo dos débitos contratuais face à receita esperada dos 
devedores, aumentando o risco dos credores. 

A situação torna-se altamente sensível aos acréscimos das taxas de 
juros. Qualquer tentativa da autoridade monetária em refrear o crescimento do 
crédito, via aumento da taxa básica de juros, uma vez que os empréstimos 
estão altamente atrelados aos refinanciamentos, pode precipitar o colapso 
financeiro. Desde que inicie a deflação dos ativos e, conseqüentemente, a 
escalada da taxa de juros a termo, os calotes e as quebradeiras decorrentes 
têm múltiplos efeitos através do sistema econômico. 

- Quer dizer que a reversão pode ser tanto devido a um choque exógeno – 
uma elevação da taxa de juros pelo banco central – quanto pela mudança 
no estado de confiança dos participantes do mercado? 

- Isto mesmo. O processo de expansão entra em reversão, definhando a 
euforia. 

São causas da reversão:  

1. moderação das expectativas quanto às variações dos preços dos ativos;  

2. redução da tolerância a erros na escolha dos investimentos;  

3. intervenção da autoridade monetária.  

As instituições financeiras encurtam o crédito para aqueles que 
oferecem maiores riscos, prevenindo-se contra a inadimplência dos devedores. 
A até então inesperada baixa nos preços de venda dos ativos leva à rápida 
tentativa de realização dos lucros porventura ainda existentes, agravando a 
deflação e aumentando a taxa de juros de longo prazo.  

Os capitais retornam para o exterior, onde os retornos esperados são 
maiores e os riscos de inadimplência menores. Extingue-se o crédito 
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internacional. A situação é seriamente exacerbada se o colapso da bolha 
especulativa ocorrer de maneira tal que solape a confiança em todo o sistema 
financeiro. Então, a preferência pela liquidez pode tomar a forma de demanda 
por uma moeda estrangeira forte. A crise cambial é o resultado imediato. 

- Os economistas pós-keynesianos retiraram da obra de Keynes a sugestão 
das finanças como fonte para a flutuação cíclica? 

- A observação de Keynes de que os agentes econômicos darão menor 
importância à liquidez em períodos de crescimento econômico e valorização 
de ativos, mas correrão para a liquidez quando os preços desses ativos 
declinarem, sugere isso.  

 Segundo Dymski, isso foi exposto definitivamente por Hyman Minskyxvi. 
Ele mostrou que assim como as expectativas variam com o estado do ciclo de 
negócios, as relações contábeis – os balanços – também modificam-se, 
durante o ciclo. Inicialmente, os balanços são robustos porque os ativos são 
“precificados” de maneira conservadora e os compromissos de dívida são 
modestos. Entretanto, ao longo de uma fase de expansão, os preços dos ativos 
aumentam em paralelo ao crescimento do peso da dívida até que, num 
determinado ponto, os compromissos de dívida excedem o retorno dos ativos e 
uma queda é induzida. Uma economia torna-se mais frágil, financeiramente, à 
medida que a expansão prossegue. A conseqüência é que um período de 
instabilidade financeira, finalmente, é atingido: cai o valor dos ativos e um ciclo 
de deflação de dívidas pode ser desencadeado. 

 A Tabela 6.1, elaborada por Dymski, descreve os estágios de um ciclo 
de Minsky. Duas linhas nessa tabela são de especial interesse. A última linha, 
sob o cabeçalho “Fatores financeiros”, mostra a relação entre a cotação, no 
mercado de ações, e o preço de produção dos ativos de capital. Minsky 
denominou esses dois preços médios, respectivamente, de PK (preço de 
demanda) e PI  (preço de oferta), no chamado Modelo de “Dois-Preços”.  

No Modelo dos “Dois Preços”, derivado de Minsky, PK é o preço de 
mercado dos ativos existentes, ou seja, uma variável subjetiva, e PI é o preço 
de produção de ativos novos, ou seja, uma variável objetiva xvii . O preço de 
demanda PK deriva-se da relação entre a demanda e a oferta de ativos de 
capital (Kd / Ks), sendo esta última dada, a curto prazo, e aquela função da 
rentabilidade, do custo de manutenção e da liquidez esperadas (expectativas 
em relação aos atributos dos ativos): Kd = f ( q^, c^, l^ ). O preço de oferta PI é 
a soma dos custos primários mais uma margem de lucro (c + ml). 

Quando PK / PI > 1, compensa investir (Δ I) em ativos novos. Quando a 
oferta de moeda creditícia cresce mais do que o aumento da produção  
(Δ Ms

c / Δ Y > 1), é sinal de que está havendo elevação do valor patrimonial  
(Δ a) e, conseqüentemente, da margem de garantia (Δ mg), oferecida pelo 
devedor. Isso o que provoca uma reflexividade (ou “círculo vicioso”) com novo 
aumento da oferta do crédito (Δ Ms

c). Com o aumento da demanda por ativos 
de capital (Δ Kd), face a uma oferta (Ks) dada, o resultado é uma inflação de 
ativos (Δ PK). 
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Tabela 6.1:  Ciclo de Minsky 
 

 Estágios do ciclo de Minsky  

 

1: 
Crescimento 
financeira-

mente 
robusto 

 

2: 
Crescimento 
financeira-

mente 
frágil 

 

3a: 
Desacelera-

ção 
financeira-

mente 
frágil 

3b: 
Crescimento 

Ponzixviii 
 
 
 

4: 
Depressão e 

crash 
financeiro 

 
 

Variáveis econômicas reais 
Taxa de 

crescimento 
econômico 

Crescimento rápido do 
produto Crescimento lento do produto 

Contração  
do produto 

Utilização da 
capacidade 

Muita 
capacidade 
não utilizada 

Pouca 
capacidade 
não utilizada 

Pleno emprego da 
capacidade, pontos de 

estrangulamento 

Muita 
capacidade 

ociosa 
Renda dos 

ativos fixos 
Baixa renda 

de aluguéis e 
preços da 

terra baixos 

Renda 
crescendo, 
valorização 
dos imóveis 

Rendas elevadas, grande 
valorização dos imóveis 

Colapso dos 
retornos e do 

valor dos 
imóveis 

Fatores financeiros 
Fontes de 

financiamen-
to do 

investimento  

Lucros 
retidos, 
governo 

Emissão de 
ações e 
títulos de 

dívida  

Emissão de 
títulos de 

dívida 

Emissão de 
dívida e 
ações 

Não 
disponível 

Nível de 
riqueza 

(valor 
contábil do 
patrimônio 

líquido) 

Razão 
ativo/passivo 

em nível 
baixo 

(ΔA, P fixo) 

Razão 
ativo/passivo 

crescente 
(ΔA > ΔP) 

Razão 
ativo/passivo 

elevada e 
estável 

(ΔA = ΔP) 

Razão 
ativo/passivo 

elevada e 
crescente 
 (ΔA > ΔP) 

Colapso da 
razão 

ativo/passivo 
(∇A,  

P fixo) 

Nível da 
razão dívida/ 

receita 

Razão 
dívida/receita 

em nível 
baixo  

Razão 
dívida/receita 

em nível 
moderado 

Razão 
dívida/receita 

em nível 
elevado e 

estável  

Razão 
dívida/receita 

em nível 
elevado e 
crescente 

Explosão da 
dívida 

Preço de 
mercado das 

ações  vs. 
preço de 

produção do 
capital 

(PK vs. PI) 

PK = PI  
(nível baixo) 

ΔPK = ΔPI 
(nível 

moderado) 

ΔPK = ΔPI 
(nível 

elevado de 
ambos os 
“preços de 

ativos”) 

ΔPK > ΔPI 
(nível 

elevado de 
preço das 

ações) 

PK < PI 
(colapso do 

preço de 
ações)  

ou PK = PI 
(“aterrisagem 

suave”) 
 
Fonte: DYMSKI, Gary A.. “Economia de bolha” e crise financeira no Leste 
Asiático e na Califórnia: uma perspectiva espacializada de Minsky. Economia e 
Sociedade. Campinas, (11): 73-136, dez. 1998. 
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 O ganho de capital torna-se maior do que a rentabilidade da produção  
(Δ a / Δ q > 1), ou seja, a inflação de ativos torna-se maior do que a inflação 
corrente (Δ PK / Δ PI > 1), devido à  especulação com ativos existentes. 
Quando o custo do serviço da dívida torna-se superior à rentabilidade 
esperada, agrava-se a fragilidade financeira: Δ c / Δ q^ > 1. 

A reversão de expectativas precipita a crise financeira. Sem 
refinanciamento das dívidas no futuro (∇ Ms

c em t + 1), há deflação de ativos  
(∇ Pk e ∇ a) até que PK ≤ PI. Aí, então, ocorre um processo de fusões e 
aquisições dos ativos existentes (Δ Kd), isto é, em termos marxistas, “a queima 
do capital excedente”. Quando, novamente, há aumento do preço de demanda 
(ΔPK) e ele torna-se superior ao preço de oferta (PK / PI > 1), há investimento  
(Δ I) em ativos novos, ou seja, há retomada do crescimento econômico. 

Observe que, quando Δ PK / Δ PI > 1 não houve Δ I (investimento) em 
ativos novos, sugerindo-se, aqui, diferentemente do Modelo de “Dois-Preços” 
original de Minsky, que há dois preços de demanda (PK) – um calculado, 
subjetivamente, pelo empreendedor e outro inflacionado pelo mercado. Com a 
inflação de ativos (Δ PK), ocorre um maior crescimento dos preços de mercado 
dos ativos do que do fluxo de rendimentos esperados pelo empreendedor. 

 Essa idéia de “dois-preços” possibilita uma definição imediata do 
termo bolha de ativos. A razão PK / PI reflete qualquer elevação no preço 
dos ativos não relacionada ao incremento no custo de produção dos ativos 
de capital. Assim, uma economia tem uma bolha de ativos quando a relação 
entre os preços de demanda e de oferta desses ativos excede a unidade 
(PK / PI > 1)   por um longo período de tempo.  

Uma bolha de ativos é definida como uma situação na qual a tendência 
de crescimento no preço desses ativos excede a tendência de crescimento na 
renda nacional, durante um período significativo.  

 O termo “bolha” é assim definido, num escopo pós-keynesiano, sem o 
recurso à noção de “fundamentos” macroeconômicos.  

 No ciclo financeiro de Minsky, um crash torna-se cada vez mais provável 
à medida que três desequilíbrios crescem:  

1. um desalinhamento entre o crescimento do produto e o dos preços dos 
ativos, no mercado de capitais;  

2. um desalinhamento entre o preço dos ativos de capital, avaliado no 
mercado de capitais, e o preço de produção desses ativos (com o último 
mais elevado que o primeiro);  

3. um crescimento nos níveis de dívida face à receita esperada.  

 O que acontece a seguir (depois do estágio 4, na Tabela 6.1) depende 
da política de estabilização do governo. Quando a política governamental é 
completamente passiva, ocorre uma deflação de dívidas, com um equilíbrio 
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sendo restabelecido em patamar baixo (estágio 1), apenas após falências e 
muita “queima de excedente”. Quando a política do governo é compensatória, a 
economia pode partir do estágio 3a ou retomar sua trajetória a partir do 
estágio 4, com inflação de preços, sancionada com déficit fiscal e política 
monetária expansionista.  

 Minsky sugere que economias capitalistas com setores financeiros 
desenvolvidos seguem uma seqüência cíclica envolvendo os estágios 1, 2, 3b 
e 4. Isto sugere que um crescimento lento pode precipitar um crash. Contudo, 
uma economia poderia também seguir uma seqüência cíclica envolvendo os 
estágios 1, 2, 3a e 4, isto é, poderia ser levada a uma recessão sem um crash 
financeiro como fator detonador. 

A Figura 6.1, também elaborada por Dymski, mostra um quadro 
estilizado de uma crise a la Minsky à medida em que se desenrola no tempo 
(da esquerda para a direita no diagrama). Esta representação enfatiza o papel 
central de uma bolha de ativos na visão de Minsky das flutuações cíclicas. A 
velocidade rápida de crescimento do produto finalmente esgota a capacidade 
industrial e força as firmas a tomarem dívida, para expandirem a produção. O 
endividamento é recompensado: há alavancagem financeira. Mas a 
combinação de expectativas eufóricas e pressões competitivas eleva, 
simultaneamente, a razão dívida / receita e o preço dos ativos. Daí que, 
quando o colapso chega, o faz de maneira dura e rápida.  

 
Figura 6.1:  Quadro estilizado da crise segundo Minsky  
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Y = 0 
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Estágios:         Robusto     →       Frágil → Ponzi     →        Colapso  
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do 

capital 
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PK/PI 
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dos 
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Utilização  
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eCapacity 
utilization 
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- Esses autores pós-keynesianos se preocupam mais com a reconstrução 
teórica a partir dos princípios teóricos originais de Keynes, não?  

- Esses autores tentam avançar além de uma leitura exegética de Keynes e 
de Minsky. Parece-me que o autêntico pós-keynesiano faz uma “extensão” 
da teoria de Keynes, tendo uma postura de proposição de algo que o 
supera, mas não descarta seus conceitos úteis.   

 Talvez a concentração de esforços mais necessária para os pós-
keynesianos é adequar suas análises a uma economia contemporânea de 
mercado de capitais e aberta. Devem contribuir para a formulação de uma nova 
macroeconomia aberta, sob a dominância de ativos financeiros. Atualmente, 
analisam o ciclo comandado pela inflação de ativos, uma forma exacerbada do 
ciclo minskyano. 

As decisões de investimento sofrem uma tripla influência da inflação 
de ativos: 

1. O superaquecimento do consumo, devido ao efeito riqueza, elevando a 
eficiência marginal do capital do setor produtor de bens de consumo; 

2. O aumento do valor do patrimônio líquido – via aumento do valor de 
mercado da empresa – e a conseqüente ampliação da capacidade de 
endividamento empresarial (declínio da relação dívida / capital próprio); 

3. A conseqüente redução dos custos de capital para a empresa melhor 
avaliada pelas agências de rating, baixando a percepção do risco para 
credores. 

“Como em todo o ciclo expansivo, o preço de demanda dos ativos reais e o 
dos ativos financeiros tenderiam a crescer conjuntamente. A especificidade 
de um ciclo comandado pela inflação de ativos é que pode ocorrer um 
crescimento mais rápido dos preços de mercado dos ativos do que do fluxo 
de rendimentos esperados”xix. 

Isso ocorre em caso de excessiva capitalização da bolsa de valores, 
com brutal elevação da relação preço / lucro (P/L). Caso contrário, se o preço 
de mercado das ações da empresa está sub-avaliado  (baixo P/L em função de 
balanço passado) e o preço de demanda de seus ativos de capital, avaliado 
pelo próprio empreendedor (em função de expectativa de retorno futuro), é 
superior, não há emissão. Isto porque ele sabe que, se emitir títulos de 
propriedade (ações), eles serão sub-avaliados. Neste caso, com o preço de 
mercado da ação representando somente parcela do valor patrimonial por ação 
(patrimônio líquido / número de ações) um novo acionista entraria, na 
sociedade, com menos capital, proporcionalmente ao direito adquirido, do que 
o já investido. Assim, o sócio majoritário não desejará vender novos títulos de 
propriedade, no mercado de ativos. 

- E quanto ao aspecto cambial do ciclo econômico, algo que me parece não 
ter sido muito discutido pelos autores do passado? 



 29 

- Numa economia aberta, o aumento do preço de demanda dos ativos de 
capital e a perspectiva de ganhos com a valorização dos ativos intensificam 
o ingresso de capitais estrangeiros. Essa entrada determina uma 
apreciação da moeda nacional, agravando o déficit do balanço comercial. A 
facilidade de importações a custo mais baixo amortece, temporariamente, 
as pressões inflacionárias. No entanto, o agravamento do déficit no balanço 
de transações correntes aumenta a possibilidade de recusa dos 
investidores internacionais continuarem absorvendo ativos ou títulos de 
dívida denominados na moeda do país deficitário ou mesmo sob o aval do 
Tesouro Nacional desse país. 

 Uma alternativa para a autoridade monetária do país é compensar o 
aumento do cupom cambial – risco de perda na reconversão cambial, no 
momento da retirada de capitais, devido à depreciação da moeda nacional –, 
para os investidores estrangeiros. Isso pode ser feito com aumento no 
diferencial entre juros domésticos e juros internacionais (i – i* = ê, isto é, taxa 
de depreciação esperada). 

“As autoridades monetárias, nestas circunstâncias, são colocadas diante 
de uma escolha difícil. O temor de uma aceleração da inflação e da 
saída de capitais recomendaria a subida dos juros de curto prazo. Esta 
medida poderia, no entanto, deflagrar um perigoso colapso na bolha 
formada pelo crescimento desmesurado dos preços dos ativos”xx. 

- Quero fazer uma última pergunta sobre esse tema – o ciclo econômico: qual 
é a relação dele com a tendência de crescimento a longo prazo? 

- Inicialmente, a fim de obter um ciclo econômico puro, numa economia sem 
tendência, Kalecki fez abstração de “fatores do desenvolvimento”, isto é, 
dependentes da história e da evolução precedentes do sistema em 
consideração. Posteriormente, introduziu o impacto desses fatores, como o 
das inovações sobre o investimento, na equação do ciclo econômico. Esses 
fatores permitem ao sistema capitalista romper ao impasse de um estado 
estacionário e expandir-se a uma taxa que depende da intensidade das 
inovações. Em conseqüência, o sistema está submetido a uma tendência 
de crescimento. 

As decisões de investimento são influenciadas pelo ritmo de inovações 
técnicas. Quanto mais elevado esse ritmo, maior a obsolescência tecnológica 
do estoque de capital existente. Nesse caso, torna-se maior o coeficiente d, 
que é a taxa de depreciação, na equação dos determinantes do investimento. 
Em conseqüência, mais rapidamente os empreendedores tendem a aumentar 
as encomendas de equipamentos e maior tende a ser a produção de bens de 
investimento. 

Na verdade, o ciclo econômico – ligado à atuação da demanda efetiva 
em uma determinada estrutura econômica – é algo extremamente mais simples 
de explicar do que a tendência de crescimento, associada à mudança 
estrutural, um componente fundamental da dinâmica capitalistaxxi. Ela possui 
uma caráter indeterminado a priori: depende de condições não-econômicas. 
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6.4. Como as inovações determinam a tendência de crescimento a longo 
prazo? 

- Fiquei com a impressão de que, em Kalecki, a tendência é introduzida, de 
maneira exógena, após explorar as propriedades das flutuações cíclicas 
endógenas à ação da demanda efetiva, numa economia “estacionária”. É 
falsa essa minha impressão? 

- Não, ela tem razão de surgir. Os fatores de desenvolvimento abarcam as 
inovações: desenvolvimentos tecnológicos, introdução de novos produtos 
que requerem capacidade produtiva adicional, abertura de novas fontes de 
matérias primas e fenômenos do mesmo tipo. Entre estes, pode-se 
incorporar, como em Schumpeter, novos mercados e novas formas de 
organização industrial – de concorrência, afetando a estrutura dos 
mercados, e administrativas, afetando as decisões de investir e de inovar 
das empresas e sua organização financeira. 

- Há alguma abordagem contemporânea não-convencional à economia da 
mudança tecnológica? 

- Sim, os autores “neo-schumpeterianos” voltam-se à análise dos processos 
de geração e difusão de novas tecnologias, investigando sua natureza e 
impactos, inclusive destacando sua inter-relação com a dinâmica industrial 
e a estrutura dos mercadosxxii. 

“[Os autores neo-schumpeterianos] procuram focalizar, com inspiração na 
abordagem de Joseph Schumpeter à dinâmica capitalista, o processo de 
transformação econômica e institucional que, periodicamente, tem lugar nas 
economias capitalistas, em diferentes graus de intensidade e abrangência, 
sob o impacto das inovações tecnológicas”xxiii . 

O enfoque neo-schumpeteriano atribui às inovações tecnológicas o 
papel de principal fator dinamizador da atividade econômica capitalista. 
Contribui para a construção de uma teoria microeconômica alternativa, não 
mais centrada nem na firma isolada, nem em mercados estáticos em sua 
concepção, mas sim na dinâmica de transformação das próprias estruturas do 
mercado a partir de sua base produtiva. Centra-se na interação estratégia-
estrutura, gerando trajetórias não de equilíbrio, mas de mudança estrutural. 

Esse enfoque tende a identificar a firma com o setor ao qual pertence e 
propõe que o processo de acumulação de tecnologia assume traços setoriais 
específicos. As atividades inovadoras são concebidas como um processo 
social e interativo em seu entorno específico e sistêmico. 

- Darwin sugere que a evolução das espécies se dá por meio de mutações 
genéticas submetidas à seleção do meio ambiente. Esses autores que 
investigam mudanças tecnológicas não fazem um paralelo com essa 
análise biológica? 
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- Você é um(a) repórter muito sagaz! De fato, a idéia central da abordagem 
“evolucionista” é que as mudanças econômicas – entendidas tanto no 
aspecto técnico-produtivo (processos e produtos) quanto na estrutura e 
dinâmica dos mercados (concentração, diversificação, rentabilidade, 
crescimento) – têm origem na busca incessante, por parte das firmas, 
devido à competição acirrada, de introduzir inovações. Estas inovações são 
submetidas aos mecanismos de seleção inerentes à concorrência e ao 
mercado. 

- Contra quais aspectos da visão ortodoxa se insurge a evolucionista? 

- Primeiro, a hipótese de equilíbrio estático de firmas e de mercados é 
abandonada em direção ao desequilíbrio e às assimetrias como fatores 
essenciais da mudança estrutural e do movimento. Segundo, a hipótese de 
que a racionalidade dos agentes econômicos se expresse em decisões 
baseadas em critérios de maximização é substituída pelo critério alternativo 
de rotina. Isto porque as mudanças tecnológicas possuem previsibilidade 
muito remota e a incerteza predomina, no esforço inovador. As decisões de 
investir em inovações (novos produtos e processos) são cruciais, isto é, 
irrevogáveis senão com altos custos. Algum tipo de norma rotineira na 
tomada dessas decisões de resultados não assegurados constitui a linha de 
menor risco. Uma estratégia típica, seguindo uma regra prática de conduta, 
é aplicar uma certa proporção do valor das vendas em P&D (Pesquisa & 
Desenvolvimento) sobre projetos potencialmente rentáveis. 

- As firmas desenvolvem quais competências, conhecimentos e habilidades 
específicas, para levarem a cabo, de forma eficiente, seu tipo de atividade? 

- Essas competências não se reduzem a deter informação e equipes, mas 
incluem também um conjunto de capacidades de organização, padrões de 
conduta e rotinas que influem no processo de tomada de decisões. 

“Desde sua concepção, a inovação é visualizada como a produção e 
transformação de conhecimento simbólico e genérico em conhecimento 
específico, para resolver problemas e melhorar o posicionamento 
competitivo das firmas no mercado. Nesse sentido, constitui um processo 
de aprendizagem coletivo e interativo, em condições de incerteza, no qual 
as competências específicas das firmas, que adquirem um papel chave, são 
modificadas ao longo do tempo”xxiv. 

Em suma, as competências das firmas são idiossincráticas, isto é, 
relacionadas à disposição dos temperamentos dos empresários, que os fazem 
reagir de maneira muito particular à ação dos agentes externos. Têm elevado 
grau de inércia. Dependem do grau de conexão e inter-relação entre as firmas 
e o ambiente. Em outras palavras, não se tratam de recursos estáticos 
(informações e equipamentos) mas sim de recursos dinâmicos que têm 
capacidade de aprendizagem. Estas competências dependem, então, da 
cultura da organização (gestão, estilo de condução, etc.) e do ambiente no qual 
a firma atua.  
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- Você poderia ilustrar o que disse com exemplos do processo de inovações 
contemporâneo? 

- Sim, as empresas vêem a inovação como a chave para elevar os lucros e a 
participação no mercadoxxv.  

 Geralmente, a inovação é considerada como a criação de um processo 
ou produto melhores. Mas pode ser, igualmente, a substituição por um material 
mais barato em um produto já existente, ou uma maneira melhor de 
comercializar, distribuir e dar suporte a um produto ou serviço. 

- Os praticantes da inovação examinam e explicam como a fazem?  

- Não, a maioria simplesmente prossegue, sem parar para explicações, na 
tarefa de criar valor ao explorar alguma forma de modificação – seja ela em 
tecnologia, materiais, preços, tributação, demografia ou até mesmo 
geopolítica. Com isso, eles geram nova demanda ou uma nova forma de 
explorar um mercado já existente. 

“O empreendedor transfere os recursos econômicos de uma área de baixa 
produtividade para uma área onde ela é maior e ofereça maior 
rentabilidade” (Jean-Baptiste Say). 

Um estudo norte-americano revelou que a taxa de retorno de 17 
inovações de sucesso, feitas na década de 1970, foi, em média, de 56%. 
Contrasta com a média de retorno de investimentos de toda a atividade 
econômica norte-americana, nos últimos 30 anos, que ficou em 16%. 

- Os responsáveis pelas inovações são inventores solitários ou engenheiros 
brilhantes que trabalham com tecnologia de ponta? 

- Este primeiro tipo de pessoas raramente apresenta inovações que 
movimentam os mercados, fazem fortunas e alteram o modus vivendi de 
todo mundo. 

Duas coisas distinguem todas as organizações que possuem um bom 
registro de inovação: 

1. Elas estimulam os indivíduos com motivação de realização pessoal. 

2. Elas não deixam que a inovação surja como um produto do acaso; elas a 
perseguem de forma sistemática. 

Na realidade, a maioria das empresas (e da mídia) presta mais atenção 
às formas arriscadas de inovação – tentando explorar alguma descoberta com 
base científica – do que ao tipo mais fácil e rápido de inovação com o qual 
podem ter lucro. Além do glamour da pesquisa e desenvolvimento (P&D), isso 
também tem a ver com as grandes somas de dinheiro público que os governos 
colocam à disposição, em subvenções ou créditos fiscais, para as empresas. 
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Se um novo produto ou serviço chega ao mercado como resultado do 
progresso técnico obtido nos laboratórios da própria empresa, evidentemente, 
ele gera lucros mais elevados. A inovação deve estar, então, mais relacionada 
à busca pragmática e sistemática de oportunidades do que às descobertas 
inesperadas ou a pioneiros solitários. 

- Li que, atualmente, mais da metade do crescimento econômico dos Estados 
Unidos advém de indústrias que mal existiam há uma década – tal é o 
poder da inovação, especialmente nos setores de informática e 
biotecnologia. 

- O Quadro abaixo destaca as ondas da inovação, mostrando um 
progressivo aumento de seu ritmo, ao longo dos dois últimos séculos. 

 

ONDAS DE INOVAÇÃO DURAÇÃO PRINCIPAIS 
INOVAÇÕES 

Primeira (1785-1845) 60 anos Força hidráulica, têxteis, 
ferro 

Segunda (1845-1900) 55 anos Máquinas a vapor, 
ferrovias, aço 

Terceira (1900-1950) 50 anos Eletricidade, química, 
motores de combustão 

Quarta (1950-1990) 40 anos Petroquímica, 
eletrônicos, aviação 

Quinta (1990-2020) 30 anos Redes digitais, software, 
novas mídias 

- Quer dizer que os “inventores de fundo de quintal” e os “empreendedores 
de pequenas empresas” são coadjuvantes nesse teatro da inovação? 

- Sim, a maioria das inovações de sucesso surge, é desenvolvida e levada ao 
mercado inteiramente dentro de organizações bem estabelecidas. Para os 
“intra-empreendedores”, encontrar recursos para sustentar o trabalho de 
desenvolvimento pode não ser um problema tão grande como conseguir o 
“sinal verde” da matriz da empresa. Raramente as inovações tecnológicas 
vêm de designs já existentes e obsoletos. As inovações impulsionadoras 
exigem pensar, novamente, o que já foi feito. Às vezes vêm da 
reformulação de idéias que fracassaram no passado. Com muita freqüência, 
exigem elevada obstinação de engenheiros da empresa. As empresas 
precisam estimular as condições adequadas para permitir que idéias 
radicais sejam desenvolvidas. 

Criar inovações radicais é totalmente diferente de fazer melhorias. A 
tecnologia de sustentação, que proporciona melhor desempenho aos produtos, 
não derruba competidores. O declínio dos principais concorrentes sempre é 
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causado por alguma inovação demolidora de uma empresa nova no setor. 
Embora possam até apresentar desempenho inferior aos produtos 
estabelecidos em mercados tradicionais, as inovações demolidoras oferecem 
outras características – como os produtos serem mais baratos, mais simples, 
menores e mais fáceis de usar – que podem ser apreciadas pelos clientes, 
levando ao abandono do mercado tradicional. 

Todos os inovadores bem sucedidos parecem ter várias coisas em 
comum: 

1. Criar uma cultura empresarial que permita o florescimento de idéias; 

2. Estabelecer metas desafiadoras: a empresa reinventar a si mesma, 
continuamente; 

3. Fixar como objetivos somente áreas de investigação em que muitas 
respostas ainda esperam para ser encontradas; 

4. Transferir, regularmente, os funcionários entre laboratórios e unidades de 
negócios. 

- Isto significa que o ambiente em que as inovações são fomentadas deve 
ficar pelo menos culturalmente, senão fisicamente, bem separado dos 
escritórios da empresa? 

- Sim, se os engenheiros são incentivados a repensar a companhia, eles têm 
de ter certa liberdade em relação à burocracia administrativa. 

São apontados cinco passos cruciais no desenvolvimento de um 
produto de sucesso: 

1. Imaginar. Ter o discernimento inicial sobre a oportunidade de mercado para 
um desenvolvimento técnico específico. 

2. Incubar. Nutrir tecnologia, eficientemente, para avaliar se pode ser 
comercializada. 

3. Demonstrar. Construir protótipos e obter feedback de investidores e 
clientes potenciais. 

4. Promover. Convencer o mercado a adotar a inovação. 

5. Sustentar. Assegurar que o produto ou o processo tenham a vida mais 
longa possível no mercado. 

- Além do governo, quem pode financiar os empreendedores? 

- Capitalistas de risco, patrocinadores, investidores institucionais e mesmo 
empresas privadas e pessoas físicas ricas podem aplicar dinheiro em 
pequenos empreendimentos promissores ainda em estágio inicial. Os 
capitalistas de risco costumam exigir pelo menos um terço de participação 
acionária na empresa. 
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- Eles realmente fazem investimento de risco? 

- Estima-se que, em cada 100 novas empresas, nenhuma consegue dar 
retorno compensador; e menos de uma em cada 1.000, nos Estados 
Unidos, tem suas ações negociadas em bolsa de valores, fornecendo assim 
aos investidores um lucro razoável. Os capitalistas de risco buscam sempre 
uma forma de “dar o fora”, realizando logo o lucro, quando uma empresa 
começa a “andar com suas próprias pernas”. Esta é a única forma de atingir 
o peculiar “vencedor”, que acaba como um estouro de vendas. 

Recentemente, no entanto, a estratégia de saída das empresas de 
capital de risco mudou. Os mercados acionários em ascensão não apenas 
inibiram os investidores, mas também facilitaram às empresas já estabelecidas 
comprar novas “idéias de fora”.  

Em vez de aguardar brotar a inovação, internamente, as grandes 
empresas investidoras em tecnologia usam cada vez mais a cotação de suas 
ações em bolsa para aquisições de firmas iniciantes devido a suas 
inovações – normalmente, em troca de ações, em vez de dinheiro vivo. 
Conseqüentemente, cada vez mais empreendedores estão começando seus 
projetos com uma possibilidade expressiva de terem seu controle acionário 
adquirido, no devido tempo. 

- E daí? Esse não é um fenômeno restrito à época de bolha de ativos? O fato 
é que os fundadores dessas empresas continuam enriquecendo e suas 
inovações continuam sendo empregadas... 

- Mas a mudança na estratégia de saída começa a afetar a própria natureza 
da inovação. Antes, a inovação costumava ser sobre a criação de 
tecnologias de modificação, que redefiniam mercados e derrubavam os 
líderes do setor. Agora, elas costumam relacionar-se ao aperfeiçoamento 
de tecnologias que almejam nichos de mercado ou setores mal servidos 
pelas empresas dominantes. 

Além disso, cada uma das áreas que atraem a maioria das inovações 
atuais – telecomunicações, semicondutores, computadores, farmacêuticos, 
equipamentos médicos – é dominada por várias empresas que, por terem elas 
próprias surgido assim, reconhecem a ameaça que representam essas jovens 
companhias ágeis, que levam rapidamente tecnologias ao mercado. Estes 
centros de alta tecnologia se dispõem a pagar prêmios extremamente altos 
para proteger seus domínios. Muitas vezes nem sabem se o que compram é 
algo que realmente querem. 

As inovações concentram-se cada vez mais na obtenção de retorno 
rápido em nichos lucrativos, porém intrinsecamente conservadores, que 
aprimoram algumas empresas já existentes. Ao invés de derrubar as empresas 
líderes, muitas jovens iniciantes não querem nada além de ser compradas por 
elas. 

Alguns peritos técnicos não concordam com a opinião de que é uma 
estratégia muito astuta. Prevêem um futuro sombrio, no qual as inovações 
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ocorrerão quase exclusivamente dentro de pequenas empresas iniciantes, as 
quais serão então, sistematicamente, adquiridas pelas dominantes, que 
querem dominar a tecnologia ou evitar que outros o façam. As grandes 
empresas tornaram-se muito burocráticas, para desenvolver idéias novas por si 
próprias. Entretanto, só elas têm força financeira e influência de vendas 
suficientes para levar produtos novos até o mercado. 

- Os países atrasados ainda têm tempo para participar da revolução 
tecnológica da “quinta onda”, que está reformulando a topografia do setor 
industrial e aumentando o desequilíbrio  econômico entre os países? 

- Parece difícil que os países em desenvolvimento, mesmo quando dispõem 
de recursos financeiros, consigam “queimar etapas”, para fazer parte dessa 
revolução tecnológica. Seria necessária, antes de mais nada, haver uma 
cultura orientada a correr riscos, para ter realizações. Aprender o negócio 
com os adiantados enquanto constrói sua própria infra-estrutura. 

Os principais centros de inovações, geralmente, dependem de 
imigrantes, são altamente competitivos em suas práticas comerciais, respeitam 
o aprendizado e as qualificações, e desdenham os despreparados para 
assumir riscos. Assim, a cultura importa. 

Obviamente, o ambiente político e econômico também desempenha 
papel importante. Um ambiente estimulante significa ter políticas racionais para 
promover inovações. Por exemplo, eliminar uma série de regulamentos que 
são meras restrições burocráticas. Criar incubadoras de negócios e parques 
científicos que possam ajudar os empreendedores a estabelecer seus 
negócios. Levar know-how de grandes empresas para pequenas firmas 
inovadoras identificarem tendências futuras e suas implicações em termos de 
novas especialidades e investimentos. 

- E quanto aos incentivos fiscais para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 
outros investimentos? 

- É polêmico, pois, a longo prazo, eles punem as firmas eficientes que 
conseguem evoluir sem eles. Mas como a inovação requer paciência, 
compromisso e risco, bem além do que o necessário a qualquer tipo de 
investimento comum, pode-se fazer uma defesa da redução das alíquotas 
tributárias sobre ganhos de capital, resultados da colocação de idéias e 
empreendimentos inovadores no mercado. Pode-se ser a favor de 
incentivos fiscais para estimular as empresas a investirem no conhecimento 
e especialização de seus funcionários. 

Também ajudaria se o dinheiro público, gasto em P&D, em 
universidades e laboratórios governamentais, fosse usado estritamente para 
pesquisa de longo prazo. Já é suficientemente ruim que a competição e os 
ciclos de vida decrescentes dos produtos estejam forçando as companhias a 
assumirem uma visão cada vez mais curta sobre sua própria pesquisa. 

- Esse tema nos remete a discutir o papel do Estado na economia, não? 
Poderia ser o próximo tópico de nossa entrevista. 
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- Podemos discutir o papel dos gastos governamentais e dos saldos 
externos, para contrabalançar as flutuações econômicas.  

 

6.5. A intervenção governamental e o superávit do comércio exterior  são 
necessários à recuperação econômica? 

- Primeira questão: o Estado não é um instrumento da classe dominante? 

- Mesmo teóricos marxistas já não aceitam essa afirmação sem nenhuma 
contradição. Por exemplo, Antonio Gramsci, o conhecido “teórico da super-
estrutura”, é anti-fatalista, vai contra o positivismo economicista que 
privilegia o papel dos “fatos econômicos” em detrimento da vontade e da 
ação política. A vontade humana é o verdadeiro motor da história. Não há 
nenhum determinismo econômico no sentido que o Estado só possa 
favorecer os interesses da classe dominante. 

- Mas a idéia de determinismo histórico não se encontra na própria obra de 
Marx, que atribui ao proletariado um ser e uma missão revolucionários? 

- De fato, ele chega a usar a expressão “que se impõem de maneira 
necessária”... O determinismo aparece por um argumento de tipo negativo – 
no proletariado se concentram a máxima alienação, miséria e degradação 
que até agora couberam ao homem e, portanto, fazer a revolução é a única 
saída possível, para quem não tem nada a perder. Mas aparece também 
por um argumento de tipo positivo – apenas o proletariado era, para Marx, 
inteiramente ligado à organização da produção moderna e, portanto, o único 
iniciador possível da sociedade futura. Na verdade, o caráter revolucionário 
de um sujeito histórico não se define a priori, mas sim a posteriori: sujeito 
revolucionário é quem fez a revolução. 

- Bem, se não é o povo, quem será a vanguarda revolucionária, “portadora da 
boa consciência, da linha justa e da marcha da história”? 

- Epa, este é o populismo que sugere que há “um povo mais povo do que o 
próprio povo”... O populismo acabou inventando um povo “duplo”, isto é, um 
povo objetivamente revolucionário – porque as leis da história 
determinariam que assim o seria – e subjetivamente atrasado – porque a 
alienação capitalista assim o determinaria. O vanguardismo, aliás, se 
depara com um problema insolúvel, pois se vê a considerar, ao mesmo 
tempo, que a marcha da história é objetivamente inelutável e logicamente 
previsível – sem essa justificativa a luta revolucionária se descambaria para 
o voluntarismo – e que é preciso “ajudar” essa história a marchar. Com isto, 
a consciência e a vontade, que eram dispensáveis em virtude das leis 
históricas, voltam a ser necessárias, para que essas leis se cumpram. O 
dilema da vanguarda é: a história se faz sem os homens ou somente com 
alguns homens? 

- O Estado, então, não possui o poder de reorientar o desenvolvimento 
histórico? 
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- Temos de entender o Estado dentro de suas contradições. Gramsci sugere 
que há duas esferas essenciais no interior da superestrutura do capitalismo, 
que conformam o Estado como soma da sociedade política e da sociedade 
civil. 

SOCIEDADE POLÍTICA SOCIEDADE CIVIL 

É o aparato da coerção estatal; função 
do domínio direto ou de comando que 
se expressa no Estado e no governo 
jurídico. 

É o conjunto das organizações 
responsáveis pela elaboração e 
difusão das ideologias; compreende o 
sistema escolar, as igrejas, os partidos 
políticos, as organizações sindicais e 
profissionais, os meios de 
comunicação, as organizações de 
caráter científico e artístico, etc. 

 O Estado é constituído, então, por uma hegemonia revestida de coerção. 
A dominação social se daria através dessa unidade de repressão violenta e de 
integração ideológica. No âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer 
sua hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para suas posições, através da 
direção e do consenso. O Estado constitui uma unidade contraditória entre a 
coerção – violência repressiva –, a coesão – dominação ideológica – e a 
necessidade de reprodução do ‘capital em geral”. Este último ponto salienta 
que não se deve subestimar o papel da economia na vida social. 

 Respondendo, diretamente, sua pergunta anterior: o Estado possui uma 
autonomia relativa em relação os interesses particulares de capitalistas. A 
integração ideológica supõe também que o Estado leve em conta, em certa 
medida, os interesses materiais das classes dominadas e exploradas. Os 
interesses limitados dos capitalistas individuais podem ser, assim, 
“sacrificados” em nome dos interesses da classe dominante em seu conjunto, 
isto é, da reprodução do sistema capitalista. 

- Pelo que estou entendendo, uma afirmação que pode ser correta em 
relação a um capitalista individual, pode não se aplicar à classe capitalista 
como um todo. 

- E vice-versa. Kalecki explorou esse aparente paradoxoxxvi . Por exemplo, a 
conclusão de que o aumento do consumo dos capitalistas eleva seus lucros 
contradiz a crença comum de que quanto mais é consumido menos é 
poupado. Se alguns capitalistas gastam dinheiro, em investimento ou em 
bens de consumo, seu dinheiro vai, em forma de lucro, para outros 
capitalistas. Os capitalistas como classe ganham exatamente tanto quanto 
investem ou consomem. Eles, como um todo, determinam seus próprios 
lucros – são “donos de seu destino” – o que não é, absolutamente, verdade 
como indivíduos, isto é, particularmente. 

“Uma das principais características do sistema capitalista é o fato de que o 
que é vantajoso para um empresário individual não necessariamente 
beneficia a todos os empresários como classe. Se um empresário reduzir os 
salários, ele poderá, coeteris paribus, expandir sua produção; mas se todos 
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os empresários fizerem a mesma coisa, o resultado será inteiramente 
diferente”xxvii . 

Os capitalistas, individualmente, podem decidir quanto investirão e 
consumirão, mas não podem decidir a respeito de quanto serão suas vendas e 
seus lucros. Alguns analistas por considerarem as decisões de investimento 
como fossem tomadas pela classe capitalista como um todo chegaram à 
conclusão que não haveria possibilidade de reprodução ampliada do capital em 
geral, a longo prazo, se não houvesse “mercados externos” aos gastos dos 
próprios capitalistas. Essa classe se frustraria pela não existência de mercado, 
para o excedente produzido. Haveria um problema de demanda efetiva na 
dinâmica do sistema capitalista. 

Não se pode tomar como suposto o crescimento auto-sustentado da 
economia capitalista. No capitalismo, os chamados “mercados externos”, sob a 
forma de despesa governamental e saldo no comércio exterior, exercem um 
importante papel no funcionamento das economias. Segundo Kalecki, essa 
despesa, na medida em que é financiada por empréstimos (títulos de dívida 
pública), ou mesmo por tributos sobre os capitalistas, contribui para a solução 
do problema da carência da demanda efetiva ou superprodução. Isto porque 
seu efeito não é contrabalançado por um declínio do investimento e do 
consumo, o que aconteceria se essa despesa fosse financiada por tributação 
direta ou indireta dos trabalhadoresxxviii . A queda em sua renda líquida 
disponível reduziria o consumo dos trabalhadores. 

- A conquista de um novo mercado estrangeiro é um meio de sair da 
depressão econômica? 

- O essencial nesse processo não é o aumento das exportações, mas a 
obtenção de um maior saldo no comércio exterior. Deve-se incrementar o 
componente “saldo de comércio” dos lucros, isto é, conseguir um novo 
excedente de exportações sobre importações. Se as exportações 
aumentam e, ao mesmo tempo, há um igual aumento das importações, os 
lucros permanecem inalterados. Em outras palavras, somente uma parte do 
aumento total das exportações contribui para o aumento do saldo do 
comércio e, conseqüentemente, dos lucros agregados. O restante é usado 
para as importações adicionais necessárias para a maior produção. 

- Então, deve-se adicionar ao consumo, ao investimento, aos gastos 
governamentais, o saldo do balanço comercial entre os componentes da 
demanda agregada? 

- Sim, os processos financeiros ligados à obtenção de um saldo no comércio 
exterior e aos gastos governamentais são muito semelhantesxxix. Os 
capitalistas emprestam dinheiro ao exterior ou a seu governo em troca de 
títulos de crédito. Os fundos obtidos por um país estrangeiro ou pelo 
governo voltam, por meio das compras de mercadorias, aos capitalistas, 
embora não necessariamente aos mesmos capitalistas. Como resultado, os 
lucros da classe capitalista, num dado período, aumentam num montante 
igual ao valor do empréstimo concedido ao exterior ou ao governo, que, por 
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seu turno, é igual ao saldo do comércio exterior  ou aos gastos 
governamentais, respectivamente. 

Atenção para o alerta kaleckiano de que é apenas o saldo da exportação 
sobre a importação e apenas a despesa governamental que seja financiada, 
através de empréstimos ou de impostos, com os próprios recursos dos lucros 
dos capitalistas que permitem a maior realização da produção, isto é, que 
elevam a demanda efetiva. 

- No tópico precedente, você descreveu a possibilidade de recuperação 
econômica resultante de investimentos estimulados por inovações 
tecnológicas, o que é em parte uma questão de acaso. Sem esse “estímulo 
externo”, a depressão duraria para sempre? 

- Esse caso em que a recuperação se inicia com uma inovação é muito 
parecido com o da intervenção governamental antidepressiva. Esta é 
necessária. O grande equívoco do neoliberalismo é equiparar 
desregulamentação à liberdade. A regulamentação econômica é muitas 
vezes a condição tanto da liberdade como da prosperidade. 

A regulamentação é necessária por uma série de razõesxxx. Algumas 
delas são para: 

1. Preservar a competição econômica, quando ela é ameaçada pelo 
monopólio. 

2. Controlar monopólios naturais. 

3. Criar e sustentar as bases institucionais dos mercados. 

4. Resguardar bens públicos, políticos ou culturais da intromissão indesejada 
do mercado. 

5. Fazer uso dos mercados para objetivos de médio e longo prazo. 

6. Minimizar as flutuações dos mercados, no plano macro assim como no 
micro. 

7. Proteger as condições físicas e contratuais dos empregados. 

8. Reagir às catástrofes e enfrentá-las, incluindo aí os efeitos catastróficos 
induzidos pelos mercados. 

- Quer dizer que o governo consegue sempre manter o pleno emprego? 

- É uma falácia supor isso apenas porque o governo saiba como fazê-lo. Isto 
porque a política anticíclica e de pleno emprego encontraria a forte oposição 
dos capitalistas – inclusive porque fortaleceria os sindicatos – e, portanto, 
envolveria problemas políticos de difícil solução. Kalecki levanta a 
possibilidade do aparecimento de ciclos econômicos de caráter políticoxxxi . 

- Ah, a política econômica eleitoreira! É recorrente, no nosso país... 
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- Você – um(a) repórter – que está dizendo isso. Não sou eu, um ex-ministro. 
Aliás, o Presidente me deve a sua eleição. Vou cobrá-lo... 

 

RESUMO: 

1. Qual é a Teoria do Consumidor? A teoria convencional pressupõe a 
soberania do consumidor, numa economia de mercado. Sendo a peça-
chave do mercado, ele é o orientador do que é preciso produzir, limitando-
se o produtor a seguir sua preferência revelada. A soberania se exerceria 
por meio do poder de decisão dos consumidores em relação à compra de 
bens e serviços, estabelecendo a disputa entre os vendedores, para 
conquistá-lo. Essa soberania tende a ser neutralizada pela existência de 
pouca concorrência, nos nichos de mercado, pela influência da publicidade 
e pelo próprio nível de renda dos consumidores. 

2. Quais são os determinantes do ciclo de investimentos? A taxa de decisões 
de investimento (D), segundo Kalecki, é função crescente da acumulação 
interna de capital, isto é, “poupança bruta das firmas” (S), e da taxa de 
modificação do montante dos lucros (ΔL / Δt), e função decrescente da taxa 
de modificação do estoque de equipamentos (ΔK / Δt). Supondo uma 
relação linear, teremos o investimento em capital fixo (com defasagem em 
relação à decisão) F t+1 = D = a S + b (ΔL / Δt) – c (ΔK / Δt) + d, onde d é 
uma constante sujeita a modificações de longo prazo dos “fatores de 
desenvolvimento”, refletindo, principalmente, as inovações tecnológicas. 

3. Como as inovações determinam a tendência de crescimento a longo prazo? 
O enfoque neo-schumpeteriano atribui às inovações tecnológicas o papel 
de principal fator dinamizador da atividade econômica capitalista. A idéia 
central da abordagem “evolucionista” é que as mudanças econômicas – 
entendidas tanto no aspecto técnico-produtivo (processos e produtos) 
quanto na estrutura e dinâmica dos mercados (concentração, diversificação, 
rentabilidade, crescimento) – têm origem na busca incessante, por parte 
das firmas, devido à competição acirrada, de introduzir inovações. Estas 
inovações são submetidas aos mecanismos de seleção inerentes à 
concorrência e ao mercado. 

4. A intervenção governamental e o superávit do comércio exterior  são 
necessários à recuperação econômica? No capitalismo, a reprodução 
ampliada não é natural. A despesa governamental e o saldo no comércio 
exterior exercem um importante papel no funcionamento das economias. 
Essa despesa, na medida em que é financiada por empréstimos, ou mesmo 
por tributos sobre os capitalistas, contribui para a solução do problema da 
carência da demanda efetiva ou superprodução. Isto porque seu efeito não 
é contrabalançado por um declínio do investimento e do consumo, o que 
aconteceria se essa despesa fosse financiada por tributação direta ou 
indireta dos trabalhadores. De maneira análoga, somente uma parte do 
aumento total das exportações contribui para o aumento do saldo do 
comércio e, conseqüentemente, dos lucros agregados. O restante é usado 
para as importações adicionais necessárias para a maior produção. 
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 PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos economistas da Escola de Chicago são necessários para trocar 
uma lâmpada? 

 Dois. Um para assumir a existência da escada e outro para trocar a 
lâmpada. 

 Dois. Um para assumir a existência do colega e este para trocar a lâmpada. 
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