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“Enquanto ele próprio [Adam Smith] ainda ligou de maneira clara empirismo e racionalismo 

(isto é, os métodos indutivo e dedutivo), já em Ricardo o elemento empírico se diluiu mais e 

mais, e em economistas posteriores isso é levado ao exagero. O aumento, em parte, de 

perspicácia, em parte, de riqueza especulativa de pensamento, não pôde evitar que estes 

epígonos se afastassem cada vez mais do nível da realidade e se tornassem cada vez mais 

intelectuais de gabinete totalmente destituídos de intuição, sem cor, especulativos, abstratos, 

preocupados em classificar e definir; que se transformassem em socialistas fantasiosos, 

matemáticos calculadores, vagos teóricos de robinsonadas sobre direito natural. Propagou-

se a tísica intelectual de um racionalismo totalmente desligado da realidade empírica”. 

(G. V. Schmöller, 1911) 

 

 

“O celebrado otimismo da teoria econômica tradicional – que levou os economistas a serem 

considerados como Cândidos, os quais, tendo-se retirado do mundo para cultivarem seus 

jardins, clamam que tudo caminha do melhor modo no melhor dos mundos possíveis, 

contando que deixemos as coisas andarem sozinhas – tem como origem, no meu entender, o 

fato de não haver sido levado em conta o empecilho que uma insuficiência de demanda 

efetiva pode significar para a prosperidade, pois em uma sociedade que funciona de acordo 

com os postulados clássicos deveria existir uma tendência natural para o emprego ótimo dos 

recursos. Pode muito bem ser que a teoria clássica represente o caminho que a nossa 

economia, segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade ela assim se 

comporta é presumir que todas as dificuldades estejam removidas”. 

(J. M. Keynes, 1936) 

 

 

“It is trite to acknowledge that the capitalist economies are “not behaving the way they are 

supposed to”. However, most economists (…) refuse to accept that at least part of the fault 

lies in the “supposed to”. As a result, one source of the troubles of the capitalist economies is 

that the economic theory that underlies economic policy, which defines the “supposed to”, 

just  won’t do for these economies at this time”  

(H. P. Minsky, 1972) 

 

 

“[G]o serious student of economics, whatever his theoretical position or ideological nature, 

can afford not to look back at the past in order to try to understand the nature and origin of 

the ideas he professes. This understanding contributes much to that climate of intellectual 

liberty in which new ideas can develop and bear fruit. In this sense tolerance and the desire to 

compare ideas critically are more than just good scientific behaviour in economics. They 

answer a precise methodological need”. 

(S. Zamagni, 1993) 
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RESUMO 

Partindo de um esforço de síntese de contribuições teóricas alternativas ao mainstream da 

Economia - Simon, Keynes e pós-keynesianos, Kalecki, Schumpeter e neoschumpeterianos e 

abordagem da complexidade -, a presente dissertação discute algumas das limitações ao 

progresso da Economia, enquanto ciência e base para formulação de políticas, impostas por 

um enfoque baseado nas premissas da maximização e do equilíbrio. Sugerem-se, desse modo, 

algumas das possibilidades de avanço deixadas em aberto por meio da superação dessas 

premissas, apontando especialmente para aquela que seria uma abordagem mais interessante 

ao objeto da Economia, a micro-macrodinâmica, levando em consideração seu caráter 

dinâmico e complexo. 

Palavras-chave: complexidade, dinâmica, análise micro-macro. 

 

ABSTRACT 

Based on a synthesis of theoretical contributions alternatives to the mainstream - Simon, 

Keynes (and post-keynesians), Kalecki, Schumpeter (and neo-schumpeterians) and theory of 

complexity -, this thesis discuss some of the obstacles to the progress of economics, while 

science and a base for policy making, imposed by an approach based on the premises of 

maximization and equilibrium. It is suggested that some of the possibilities of advance left 

opened by the overcoming of these premises, pointing especially to one that would be a more 

appropriate theory to the object of the economic science, the micro-macrodynamic approach, 

considering her dynamic and complex nature. 

Keywords: complexity, dynamic, micro-macro analysis. 
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I�TRODUÇÃO 

Mesmo partindo de bases distintas, qualquer enfoque teórico da ciência econômica se 

propõe a explicar o mesmo objeto, o funcionamento do sistema econômico. No entanto, seja 

qual for o enfoque ou delimitação teórica, para se definir uma boa teoria é fundamental a 

discussão das premissas nas quais se baseia, uma vez que entre os “deveres” de uma teoria 

científica está o de explicar o seu objeto de investigação e não apenas (ou mesmo 

necessariamente) o de realizar previsões acuradas.  

Com vistas a tal princípio, esta dissertação busca apontar algumas das possibilidades 

de avanço teórico na discussão da economia permitidas pela superação de limites analíticos 

impostos por alguns pressupostos considerados inapropriados à caracterização complexa e 

dinâmica do sistema econômico capitalista. Argumenta-se que o “equilíbrio”, sendo um 

pressuposto metodológico,1 distorce aquele que deveria ser o objetivo de uma teoria que tem 

como objeto algo intrinsecamente dinâmico. A maior parte dos resultados importantes e 

interessantes do funcionamento do sistema econômico ocorre fora de estados de equilíbrio. Se 

o equilíbrio perde o status de pressuposto, aparece apenas como um caso possível dentre 

muitos outros, o que invalida sua suposta generalidade. Sistemas complexos como o 

econômico se caracterizam por não-linearidades, processos cumulativos e, por conseguinte, 

por resultarem trajetórias em aberto – e, por isso, imprevisíveis.  

O comportamento maximizador também não é um pressuposto sem problemas. Por 

trás dele encontra-se a racionalidade substantiva,2 a qual imputa aos agentes uma capacidade 

cognitiva, de processamento de informação, de aprendizado e de previsão impensável não só 

para os mais modernos computadores como para os mais “racionais” dentre os indivíduos. 

                                                
1 Na perspectiva teórica (neo)clássica, o equilíbrio, geralmente a partir de hipóteses fortes, é suposto como 
necessário – aliás, aparece muitas vezes como sinônimo de solução. A crítica aqui sugerida dirige-se ao fato de o 
equilíbrio, colocado como pressuposto metodológico, aparecer indevidamente (sem justificativa) como 
indispensável para a realização de análises econômicas. 
2 SIMON (1979). 
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Nesse caso, não se trata apenas de superar a premissa de informação perfeita (o que muitos 

modelos mainstream já fazem há muito tempo), mas de reconhecer a limitação cognitiva dos 

agentes – que nem por isso deixam de ser racionais - que os impede de se aproximar de um 

comportamento dessa natureza frente à enorme complexidade do ambiente em que agem.  

Vale observar que a crítica aqui exposta não se pauta unicamente na necessidade de 

uma maior aproximação da teoria à realidade, mesmo porque, por definição, uma teoria é 

apenas uma tentativa de representá-la. A crítica se dirige principalmente ao obstáculo ao 

progresso da análise econômica provocado por um enfoque que não se preocupe, em algum 

grau, com o irrealismo de seus pressupostos. 

É nesse contexto de abandono, em diferentes graus, do equilíbrio como pressuposto 

metodológico e da superação dos limites impostos pelo princípio da racionalidade substantiva 

(maximizadora) que as contribuições originais de Keynes, Kalecki e Schumpeter, e os 

desenvolvimentos subseqüentes dos pós-keynesianos e dos neoschumpeterianos, bem como as 

discussões levantadas pela relativamente recente aplicação da abordagem da complexidade à 

Economia e por Simon, se apresentam como inovadoras e especialmente pertinentes ao tema 

proposto pelo presente trabalho – o de discutir os possíveis benefícios ao progresso da análise 

econômica de um enfoque teórico que se volte para a interação dinâmica da micro e da 

macroeconomia. 3 

Na busca por elementos que baseiem esse enfoque, a Teoria Geral de Keynes 

representa uma importante fonte. Nessa obra, o autor sugeriu aquele que seria o primeiro 

passo crucial para a promoção de uma interação analítica micro-macroeconômica: uma teoria 

que tem como ponto de partida o processo de tomada de decisão dos agentes econômicos em 

um ambiente de incerteza, sugerido como um dos requisitos para uma microfundamentação 

                                                
3 O mesmo poderia ser dito, por exemplo, sobre Marx. Mas por conta do foco teórico do presente trabalho e pela 
delimitação de espaço, optou-se pela ênfase nos autores supracitados.  
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adequada ao sistema econômico. Em segundo lugar, o princípio da demanda efetiva 

configurar-se-ia como um princípio geral de causalidade plausível ao funcionamento do 

sistema econômico, pois além de as variáveis-chave serem determinadas principalmente por 

decisões no nível dos agentes e não por processos impessoais de mercado, o princípio da 

demanda efetiva – e aqui destacando uma possível ponte com a teoria da complexidade –, 

enquanto “o” princípio de determinação da renda, seria suficientemente aberto para não pré-

determinar um resultado.4 Em outras palavras, diferentemente de uma abordagem baseada na 

“Lei de Say”, que por definição pré-determina que toda “oferta cria sua própria demanda”, o 

princípio da demanda efetiva possibilita que haja tanto insuficiência quanto excesso de 

demanda efetiva. Quanto aos pós-keynesianos, suas contribuições são importantes na medida 

em que, em consonância com a teoria original de Keynes e na tentativa de atualizá-la, 

apresentam teorias e modelos baseados no princípio da demanda efetiva e focam o processo 

de tomada de decisão dos agentes sob incerteza. 

Kalecki representa outro pilar teórico importante. Assim como Keynes, formulou o 

princípio da demanda efetiva e atribui a ele a explicação da dinâmica cíclica da economia. No 

entanto, construiu sua teoria partindo de uma caracterização ainda mais realista da economia 

capitalista ao discutir as restrições de natureza financeira ao investimento e ao destacar a 

presença de assimetrias de poder, seja entre classes ou entre as empresas. Fornece uma teoria 

de preços baseado no grau de monopólio e uma teoria da distribuição da renda baseada nas 

diferentes atribuições de duas classes de renda – os capitalistas e os trabalhadores. Além 

disso, embora não fosse esse seu foco, sugere que a explicação para a tendência de 

crescimento de longo prazo do sistema econômico capitalista residiria nos chamados fatores 

de desenvolvimento, entre os quais estaria o “progresso técnico”. E aqui estaria aberto um 

espaço para a complementaridade analítica da teoria da dinâmica econômica de Kalecki e da 

                                                
4 CARDOSO e LIMA (2007).  
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teoria do desenvolvimento econômico de Schumpeter, a fim de explicar a dinâmica geral de 

funcionamento do sistema econômico capitalista.5 

Schumpeter, em complemento às teorias de Keynes e Kalecki, que dizem respeito 

mais à dinâmica de curto prazo, forneceria uma explicação plausível para a dinâmica de longo 

prazo, uma dinâmica com mudança estrutural provocada pela introdução de inovações. 

Assim, as grandes contribuições teóricas de Schumpeter para o objetivo do presente trabalho 

residem justamente na sua caracterização dinâmica do processo de concorrência capitalista e 

no conseqüente processo endógeno de mudança estrutural. A capacidade de transformação é, 

por conseguinte, inerente ao sistema capitalista, daí a endogeneidade das mudanças estruturais 

– em especial, o progresso técnico via inovações - e, conseqüentemente, a explicação da 

dinâmica da economia – ou, nos termos de Schumpeter, do desenvolvimento econômico. 

Quanto aos neoschumpeterianos, o marco teórico de sua abordagem apresenta dois 

importantes pontos de ruptura com a teoria neoclássica: a hipótese de equilíbrio estático é 

abandonada, colocando o desequilíbrio e as assimetrias como fatores indispensáveis da 

mudança estrutural e, por isso, da dinâmica. Ademais, em função da presença de incerteza, 

abandona-se a idéia de maximização por parte dos agentes econômicos em favor da adesão a 

rotinas6 e do esforço inovador, sendo que este aparece como a explicação principal para o 

processo de mudança endógena. 

Simon, ao indicar a impossibilidade de exercício de racionalidade substantiva por 

parte dos agentes econômicos, em decorrência de limitações cognitivas e informacionais, traz 

à tona a necessidade de se discutir o próprio conceito de racionalidade. A racionalidade 

substantiva, dotação do “agente representativo maximizador”, não é uma escolha teórica 

interessante, especialmente na medida em que limita o escopo de análise a um resultado 

determinado aprioristicamente: dada a meta de maximização, há apenas (em geral) uma 

                                                
5 POSSAS (1987). 
6 NELSON e WINTER (1982). 
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solução substantivamente racional. A sua definição de racionalidade procedimental seria 

então uma escolha teórica que permitiria uma maior riqueza analítica e um maior poder 

explicativo. 

Sob a perspectiva da abordagem da complexidade, uma idéia-chave é a de que o 

indivíduo cria o ambiente simultaneamente à influência que sofre dele. Neste ambiente, não se 

pode presumir uma racionalidade dedutiva de alto alcance. A racionalidade dos indivíduos é 

moldada pelo próprio mundo que eles co-criaram. E, vale destacar, tais sistemas possuiriam 

propriedades emergentes - que podem ser caracterizadas ou não por auto-organização -, as 

quais não seriam diretamente dedutíveis a partir de algum elemento constituinte – mesmo 

porque as conseqüências das ações podem ser não intencionais -, mas que emergiriam da 

interação entre as diversas ações, os seus diversos efeitos e novamente sobre seus diversos 

elementos. Assim, os sistemas complexos são sistemas em processo, sistemas que se 

desenvolvem constantemente através do tempo.7 

Desse modo, esses autores e abordagens auxiliariam na construção de um enfoque 

teórico micro-macrodinâmico condizente com a complexidade da economia. Sugere-se em 

especial que, para entender o funcionamento do sistema econômico a partir de suas 

características essenciais, não haveria como fugir de uma microfundamentação consistente 

com estas. E também não basta um transplante simples - via agregação - do comportamento 

individual para inferir resultados macro: devem ser levadas em conta as interações entre os 

agentes e entre estes e o ambiente em que agem - as relações de retroalimentação que ocorrem 

entre os níveis micro e macroeconômico. Por isso, além de uma microfundamentação 

adequada, fazem-se necessários: o entendimento da dinâmica de interação dos agentes, da 

dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico e as suas relações de feedback, 

o que só seria interessante a partir de um enfoque dinâmico, não-linear e não-determinista, o 

                                                
7 ARTHUR (2005). 
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que, em grande medida, encontra-se presente nos autores e abordagens elencadas. 

Partindo desses autores e abordagens, uma análise dinâmica integrada da micro e da 

macroeconomia encontra elementos que fundamentam essa integração – por exemplo, uma 

microfundamentação baseada no processo de formação de expectativas à la Keynes, na 

racionalidade procedimental de Simon, numa caracterização imperfeita da concorrência 

capitalista baseada na teoria dos preços e da distribuição de Kalecki e na abordagem dinâmica 

de introdução de inovações de Schumpeter -  e auxiliam na explicação de como transcorre a 

passagem do que ocorre no campo “micro” para o que ocorre no campo “macro” – por 

exemplo, o princípio da demanda efetiva de Keynes e Kalecki e o processo de destruição 

criativa de Schumpeter -, assim como a maneira como se desenvolvem os efeitos de 

retroalimentação entre tais campos – por exemplo, novamente o processo de formação de 

expectativas à la Keynes, o próprio enfoque dinâmico da concorrência capitalista de 

Schumpeter e dos neoschumpeterianos, e as propriedades emergentes definidas pela 

abordagem da complexidade.  

Por fim, destaca-se a grande importância que o desenvolvimento de modernos 

métodos de simulação adquire numa teoria que se pretende, primeiramente, dinâmica e, em 

segundo lugar, abrangente, no sentido de não separar de maneira arbitrária o campo micro do 

macroeconômico, levando em conta inclusive a relação de co-evolução entre eles. Utilizando-

se de tais métodos, foram desenvolvidos modelos dinâmicos de natureza multissetorial8 - os 

quais são também explorados por esta dissertação - que já trazem explícita a importância de 

uma análise econômica baseada na interação dinâmica micro-macroeconômica.  

O que se pretende argumentar e defender a partir da presente dissertação não é a busca 

por uma “superteoria” econômica, mas sim por elementos que possam auxiliar no estudo do 

sistema econômico trazendo para o escopo da teoria, mesmo que parcialmente, o seu caráter 

                                                
8 Vide POSSAS (2002), POSSAS, DWECK E REIF (2004) e DWECK (2006). 
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dinâmico e complexo. Daí a defesa de um enfoque mais abrangente tanto no que diz respeito 

ao seu escopo de análise quanto à diversidade de idéias. Destaca-se, implicitamente, a 

possibilidade de uma interação profícua das diversas correntes de pensamento heterodoxo 

cuja literatura, delimitada aos objetivos do presente trabalho, é revista. Assim como não seria 

interessante – com vistas à busca por uma teoria explicativa mais abrangente – uma 

dissociação arbitrária da micro e da macro, o mesmo poderia ser dito com relação à 

negligência de um grande número de contribuições presentes em diversas frentes de pesquisa. 

Procura-se, nesse sentido, destacar algumas das interessantes interações e 

complementaridades possíveis entre as três correntes citadas acima.  

Quanto à sua estrutura, esta dissertação divide-se em duas partes principais, além desta 

introdução e da conclusão. Na Parte I - “Base Teórica” -, realiza-se um esforço de síntese de 

contribuições dos autores e das linhas teóricas supracitados. Esta parte compõe-se por quatro 

capítulos. No primeiro é desenhado o “pano de fundo” teórico-metodológico para as 

discussões subseqüentes, destacando as implicações do abandono do equilíbrio como 

pressuposto metodológico, assim como da superação da premissa de racionalidade perfeita e 

do comportamento maximizador. Ainda nesse capítulo, são apresentadas as principais idéias 

da abordagem da complexidade, as quais sugeririam um novo aparato teórico-metodológico 

mais adequado à compreensão e explicação do funcionamento do sistema econômico.  

No capítulo 2, dedicado a Keynes e aos pós-keynesianos, a base da revisão teórica 

reside na Teoria Geral e em alguns escritos posteriores, além do recurso a alguns de seus 

intérpretes. Já no capítulo 3 dedicado a Kalecki, a ênfase direciona-se à Teoria da Dinâmica 

Econômica e também a estudiosos do autor. Por fim, no capítulo 4 dedicado a Schumpeter e 

aos neoschumpeterianos, o foco está principalmente sobre a Teoria do Desenvolvimento 

Econômico e sobre as contribuições de cunho evolucionário/neoschumpeteriano. 

Na Parte II – “A importância de uma análise baseada na interação micro-macro” - 
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composta por apenas um capítulo, está contemplado o objetivo norteador da dissertação de 

discutir os possíveis benefícios para a análise econômica de um enfoque teórico que se volte 

para a interação dinâmica, e sob uma perspectiva complexa, da micro e a macroeconomia. 

Nesta parte, além de retomar os elementos destacados na Parte I, discutem-se os 

desenvolvimentos recentes e resultados de modelos dinâmicos multissetoriais de natureza 

micro-macrodinâmica, os quais, em larga medida, fundamentam a intuição motivadora deste 

trabalho, de que uma abordagem que possibilita trazer para dentro do escopo da teoria uma 

maior riqueza de características e elementos próprios de sistemas complexos, potencialmente 

incrementando seu poder explicativo, será uma que integre analiticamente, e sob um enfoque 

dinâmico, não-linear e não determinista, a micro e a macroeconomia.     
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Parte I: Base Teórica 
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Complex, self-organized systems are, well..., complex. Some subsystems of a complex, self-
organized system can be in thermodynamic equilibrium, even though the system as a whole is 
organized far from equilibrium (…) Thus we can see several different types of order in 
complex, self-organized systems. Some parts may be in economic or thermodynamic 
equilibrium, which will reveal itself in an examination of their microscopic behavior. Self-
organizing structures reflected in some aggregates reproduce themselves in an orderly 
fashion. But the system as a whole is in a constant process of development.  

D. Foley, (2003: 9-10). 

 

CAPÍTULO 1 - QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS: �OVOS RUMOS A 

PARTIR DE SIMO� E DA ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE. 

 No presente capítulo são apresentadas discussões teórico-metodológicas consideradas 

necessárias à preparação do “pano de fundo” para o desenvolvimento sintético-argumentativo 

subseqüente. O capítulo divide-se em duas seções. Na primeira seção, recorrendo 

especialmente à definição de racionalidade de Simon, discutem-se quais são as conseqüências 

para a análise econômica do abandono do equilíbrio como “pressuposto metodológico” e da 

superação da premissa de maximização. Conforme argumentado adiante, a manutenção de tais 

pressupostos contribuiu, em grande medida, para o não cumprimento satisfatório das funções 

científicas da teoria econômica, o que por sua vez tem conseqüências teóricas, acadêmicas e 

práticas.   

A segunda seção compõe-se por duas subseções. Na primeira, com base em algumas 

das principais idéias da abordagem da complexidade recentemente aplicada à economia,9 

discutem-se os interessantes caminhos sugeridos por esse aparato teórico-metodológico 

alternativo para o progresso científico da economia e, conseqüentemente, para a compreensão 

do funcionamento do sistema econômico. Por fim, na segunda subseção, sugere-se que tais 

caminhos apontariam na direção de uma integração analítica da micro e da macroeconomia. 

                                                
9 Vale destacar desde já que o presente trabalho não pretende realizar uma revisão de toda literatura que aborda 
sistemas complexos. Os autores que embasarão a discussão a ser realizada na seção 1.2 fazem parte da chamada 
Visão de Santa Fé. Para detalhes do que é o Instituto Santa Fé ver, por exemplo, GLEISER (2002) e PERONA 
(2004).  
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1.1. As conseqüências do abandono dos pilares teóricos neoclássicos: o equilíbrio e a 

maximização. 

A teoria econômica neoclássica construiu suas bases sobre dois principais pilares: o da 

maximização e o do equilíbrio. Um dos artigos marcantes de KALDOR, datado de 1972, já 

traz exposto em seu título o que se pretende argumentar a seguir: “a irrelevância10 da 

economia do equilíbrio”: 

The purpose of my lecture today is to explain why, in my view, the prevailing 
theory of value – what I called, in a shorthand way, “equilibrium economics”11 – is 
barren and irrelevant as an apparatus of thought to deal with the manner of operation of 
economic forces, or as an instrument for non-trivial predictions concerning the effects 
of economic changes (...) I should go further and say that the powerful attraction of the 
habits of thought engendered  by “equilibrium economics” has become a major obstacle 
to the development of economics as a science… (1972:1237, ênfase adicionada). 

 

VERCELLI (1991, CAPÍTULO 2) realiza uma importante distinção entre uma noção 

dita sintática e outra dita semântica de equilíbrio. A noção sintática faria referência ao 

equilíbrio como um conjunto de valores que satisfaz uma série de condições que necessitam 

ser cumpridas simultaneamente. Tal noção excluiria, por definição, a possibilidade lógica de 

uma posição fora do equilíbrio e, em geral, baseando-se nela, define-se a solução de um 

sistema de equações como um “equilíbrio”.12 No entanto, de um ponto de vista estritamente 

sintático, a solução de um sistema de equações seria simplesmente aquele conjunto de valores 

que tornaria tal sistema logicamente possível. Assim sendo, tanto o equilíbrio quanto o 

desequilíbrio deveriam ser considerados como possíveis soluções do sistema, e não apenas o 

                                                
10 Sobre esse ponto, vale ainda reproduzir as palavras de MACEDO E SILVA (1995): “O equilibrismo é, sem 
dúvida alguma, um instrumento poderoso. Os pressupostos equilibristas permitem a elaboração de teorias que 
proporcionam resultados extremamente precisos (...) A robustez desses resultados, porém, é muitas vezes 
precária. Se, numa tentativa de incorporar à teoria certos elementos do mundo real (ou por simples desconfiança 
em relação ao equilibrismo), relaxamos aqueles pressupostos, constatamos que a precisão desaparece, tornando 
duvidoso o significado das conclusões originais” (1995: 14). 
11 KALDOR (1972) se refere à noção de equilíbrio geral desenvolvida originalmente por Walras. 
12 Ou seja, como se equilíbrio fosse igual à solução, e vice-versa, configurando uma relação de identidade. 
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equilíbrio, como sob uma perspectiva convencional.  

Já a noção semântica de equilíbrio, de acordo com VERCELLI, traria consigo um 

significado que vem desde Adam Smith: equilíbrio como atrator - ou “ponto” resultante de 

uma tendência. As situações fora do equilíbrio seriam, então, logicamente possíveis. 

Baseando-se no conceito dinâmico de equilíbrio, um sistema estaria em equilíbrio sempre que 

não gerasse um processo dinâmico endógeno. Assim, uma condição necessária e suficiente 

para que se defina um sistema dinâmico como em desequilíbrio é que ele exibisse um 

comportamento dinâmico endógeno.  

No entanto, segundo POSSAS (1987):  

[t]oda análise do funcionamento real de uma economia capitalista deve ser 
necessariamente dinâmica e abandonar qualquer presunção genérica de equilíbrio; de 
passagem, a análise de “equilíbrio dinâmico” se revela contraditória em seus termos. Na 
medida, portanto, em que a estática13 se confunda com a análise de condições de 
equilíbrio, ela deve ser excluída, por irrelevante, do âmbito da teoria econômica (1987: 
23, ênfase adicionada). 

 

É imprescindível destacar a importância do tempo para que realmente se constitua uma 

análise de natureza dinâmica: “[a] aplicação analítica de uma teoria dinâmica a uma situação 

econômica concreta pressupõe a “conversão” de uma trajetória determinada no tempo 

teórico14 e/ou histórico para o tempo cronológico” (1987:25).  O que, vale destacar, não se 

trata de uma tarefa simples. Entretanto, “A persistência em um esforço de construção teórica 

de alguma amplitude, em particular quanto à dinâmica econômica, é uma aposta, e como tal 

envolve riscos e só pode ser avaliada por seus resultados: o eventual acréscimo de poder 

explicativo” (1987:33).  

                                                
13 Vale observar que, segundo POSSAS (1987), a única aplicação pertinente para a análise estática “[r]efere-se à 
possibilidade e mesmo à necessidade de formular, ao nível estritamente conceitual e atemporal, os níveis de 
preços, salários, taxas de lucros, o conjunto de fluxos intersetoriais, etc., que correspondem às condições ideais 
de reprodutibilidade (não do processo real de reprodução, que é necessariamente dinâmico) de um sistema 
econômico capitalista sob dadas condições” (1987:23-24).  
14 Tal conceituação de tempo se refere à influência do passado e das expectativas futuras sobre o presente e do 
presente sobre o futuro (POSSAS, 1987:25). 
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Quando há dependência de trajetória e indeterminação, as comparações entre 

diferentes sistemas deveriam ser realizadas com base em um método de dinâmica 

comparativa. A importância de posições de desequilíbrio e do comportamento dinâmico em 

desequilíbrio deveria ser atribuída aos próprios agentes econômicos. Conforme observa 

VERCELLI (1991, CAPÍTULO 3), “[S]ince a disequilibrium position generates profitable 

opportunities for arbitrage, there is no reason to deny that rational economic agents are 

capable of discovering and exploiting such opportunities in their personal interest” (1991: 33). 

KNUDSEN (1993) argumenta que, dentro do paradigma da racionalidade 

substantiva,15 é impossível encontrar uma solução não ad hoc para o problema do ajustamento 

ao equilíbrio. Por conta da interação social, cada agente formará expectativas acerca das 

decisões a serem tomadas pelos outros agentes do sistema. Assim, para obter uma solução não 

ad hoc para o problema do ajustamento ao equilíbrio, seria necessário explicar o processo 

dinâmico por meio do qual o equilíbrio é alcançado, baseando-se no processo de tomada de 

decisão racional dos indivíduos – o que incluiria ainda o processo de formação de 

expectativas deles. 16 O autor então se questiona: “[h]ow can several agents in an interactive 

environment simultaneously form beliefs about each other’s decisions in a rational and 

conscious way?” (1993:147). E responde que, devido ao problema da auto-referência, parece 

ser impossível especificar tal procedimento: “[T]his is because perfect rationality is 

exclusively a quality that characterizes the agents who are in the state of equilibrium whereas 

the procedures the agents had to apply in order to achieve this state, are not specified” 

(1993:150). 

                                                
15 SIMON (1979) define comportamento racional substantivo como aquele: “[a]ppropriate to the achievement of 
given goals within the limits imposed by given conditions and constraints. Notice that, by this definition, the 
rationality of behaviour depends upon the actor in only a single aspect – his goals. Given these goals, the rational 
behaviour is determined entirely by the characteristics of the environment in which it takes place” (1979:67). 
16 Sobre esse ponto, vale ainda ressaltar que, segundo KNUDSEN (1993), a tentativa de explicar como as 
hipóteses racionais são formadas apenas substitui uma hipótese ad hoc por outra  “[B]y assuming that the agent´s 
expectations are rational circumvent the basic problem of adjustment: how can several interacting agents 
simultaneously form rational expectations about each other´s behaviour and expectations without being caught in 
a self-reference problem” (1993:155). 
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BOLAND (1986, CAPÍTULO 9) aponta que não faz sentido formular o equilíbrio 

somente no abstrato e não explicar concretamente como é atingido. Em geral, só são 

discutidas as propriedades do equilíbrio, tais como existência, estabilidade e unicidade. 

Portanto, a teoria neoclássica não possuiria uma teoria do equilíbrio, pois não explicaria o 

não-equilíbrio e como os agentes aprenderiam para que o sistema tendesse para o equilíbrio. 

O autor ainda advoga pela necessidade de microfundamentação17 e enfatiza que o problema 

da teoria neoclássica não é supor informação perfeita, e sim aprendizado perfeito. 

Por conseguinte, o equilíbrio seria um “pressuposto metodológico” - no sentido de ser 

encarado como indispensável para a análise econômica - pois,  

When studying different systems of interaction, economics has used almost all its 
intellectual resources on solving the problem of whether an equilibrium exists and if so, 
what characterizes it. The conditions for the emergence of such a state of equilibrium 
has, however, not attracted an equal amount of attention (KNUDSEN, 1993:145, ênfase 
adicionada). 

 

Isto equivale a encarar o equilíbrio como um “pressuposto metodológico”, uma vez 

que,  além de nortear – e principalmente limitar – a análise econômica, tampouco se discute 

de maneira satisfatória a forma pela qual é atingido. Ainda segundo KNUDSEN, tal opção 

metodológica explicaria a manutenção teórica do conceito de racionalidade substantiva, o 

qual “[h]istorically has been closely linked with the static type of analysis and not a 

procedural concept of rationality intended for more process-oriented types of analysis” 

(1993:145, ênfase adicionada).  

Além da ausência de justificativa teórica para a manutenção do equilíbrio como 

princípio metodológico, há ainda o confronto com o mundo real, o que torna ainda mais 

                                                
17 Vale destacar que essa questão representa um dos eixos centrais de discussão da presente dissertação. 
Conforme argumentado adiante, a necessidade da microfundamentação decorre, em linhas gerais, da centralidade 
do processo de tomada de decisão e de ação dos agentes. Ademais, a natureza desta microfundamentação é 
também fundamental. Sugere-se, por exemplo, que uma microfundamentação adequada à natureza complexa e 
adaptativa da economia deveria levar explicitamente em conta a incerteza, e por isso também, a impossibilidade 
do exercício de racionalidade substantiva por parte dos agentes. 
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evidente a deficiência explicativa do instrumental estático e “equilibrista”. Tal falha, 

entretanto, parece que vem sendo encarada como não importante. Conforme já argumentava 

KALDOR há cerca de três décadas:  

[I]n fact, equilibrium theory has reached the stage where the pure theorist has 
successfully (though perhaps inadvertently) demonstrated that the main implications of 
this theory cannot possibly hold in reality, but has not yet managed to pass his message 
down the line to the textbook writer and to the classroom (1972: 1240). 

 

Um programa de pesquisa baseado no conceito de racionalidade substantiva encontra 

uma série de problemas conceituais fundamentais para modelar a interação dos agentes e em 

explicar como situações de equilíbrio emergem como resultado de deliberações racionais dos 

indivíduos. Ademais, a maioria dos problemas empíricos que os teóricos tentam resolver não 

parece originar-se da falsificação das previsões, mas sim do impedimento que o próprio 

programa de pesquisa dominante coloca para o reconhecimento de certos problemas 

(KNUDSEN, 1993). Em outras palavras, a limitação teórico-metodológica funciona como 

uma lente inadequada, distorcendo ou desviando a atenção de questões muitas vezes 

importantes e/ou concentrando esforços em “falsas” questões. 18  

KNUDSEN faz outra interessante sugestão: um modelo de progresso científico que 

traga consigo uma dinâmica semelhante ao que Schumpeter denominou destruição criativa ou 

ainda ao que Thomas Kuhn denominou revolução científica. Nas palavras do autor, “[B]y this 

I mean that every paradigm creates the seeds of its own destruction by bringing forth to the 

anomalous problems that eventually will be the reason why a new paradigm replaces an old 

one” (1993:136). 

Quando o sistema é complexo e o ambiente está em constante mudança, nada assegura 

                                                
18 Ou ainda, nas palavras de NELSON e WINTER (1982), “[o]s pressupostos extremamente simplificadores dos 
textos introdutórios freqüentemente têm análogos próximos no trabalho avançado da fronteira teórica. Associar a 
ortodoxia à análise do equilíbrio estático é uma caricatura, mas salientar que a contínua confiança na análise do 
equilíbrio, mesmo em suas formas mais flexíveis, ainda deixa a disciplina bastante cega aos fenômenos 
associados à mudança histórica não é uma caricatura” (1982: 23-24, ênfase adicionada). 
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que a posição momentânea do sistema residirá próxima a algum ponto de equilíbrio, seja ele 

global ou local. Em situações complexas, uma teoria da racionalidade deve se preocupar tanto 

com as características dos agentes quanto com as características objetivas do ambiente em que 

tomam decisões (SIMON, 1978). Por isso deve ser levada em consideração a racionalidade 

procedimental19: “[A]s economics moves out toward situations of increasing cognitive 

complexity, it becomes increasingly concerned with the ability of actors to cope with the 

complexity, and hence with the procedural aspects of rationality” (1978:9).  

A teoria econômica tradicional postula o homem econômico como perfeitamente 

racional. Assume-se que o agente tem um sistema de preferências bem organizado e estável e 

uma capacidade computacional que lhe permite calcular, para todos os possíveis trajetos da 

ação, qual deles fará com que se alcance o ponto mais alto da sua escala de preferências. 20 No 

entanto, os agentes simplesmente não seriam capazes de calcular os diversos pay-offs que 

decorrem de uma decisão por conta tanto das suas insuficiências de informação quanto da sua 

limitada capacidade cognitiva (SIMON, 1955). 

 Quando a previsão perfeita não é possível por conta da incerteza, a definição de 

racionalidade deve ser estendida de maneira a levar em conta a predição e a formação de 

expectativas. Ademais, limitar a definição de racionalidade em decorrência da incerteza 

levanta ainda outra questão: a diferença entre o “verdadeiro” ambiente em que o agente vive e 

aquele ambiente percebido de maneira subjetiva (SIMON, 1959). Dessa maneira, não é 

plausível tentar prever o comportamento dos agentes baseando-se apenas nas características 

                                                
19O comportamento racional procedimental é definido por SIMON (1979) como “[t]he outcome of appropriate 
deliberation. Its procedural rationality depends upon the process that generated it” (1979:68). 
20CALDWELL (1993) faz uma interessante observação acerca da hipótese da racionalidade: há ao menos três 
hipóteses de racionalidade distintas. A primeira delas diz respeito à consistência de escolha, a qual, numa 
abordagem tradicional, significa uma função de preferência bem definida. A segunda hipótese se refere ao 
comportamento auto-interessado – ou egoísta. Já a terceira hipótese faria referência ao que Simon denomina de 
racionalidade substantiva. A distinção entre tais conceitos seria fundamental pois: “The idea that there is only 
one rationality assumption has been very helpful to workaday neoclassical economists who with to justify their 
unrealistic assumptions to critics or in the classroom. When challenged, one can easily move around the various 
definitions (…) or even retreat to the empirically empty ones” (1993: 56).     
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objetivas do ambiente: faz-se necessária também a investigação dos processos perceptivos e 

cognitivos dos agentes. Conforme argumenta SIMON (1979), a presença de incerteza 

impossibilita que um comportamento seja substantivamente racional:  

[W]e are concerned with how men behave rationally in a world where they are 
often unable to predict the relevant future with accuracy. In such a world, their 
ignorance of the future prevents them from behaving in a substantively rational manner: 
they can only adopt a rational choice procedure, including a rational procedure for 
forecasting or otherwise adapting to the future (1979: 79, ênfase adicionada). 

 

Para a teoria econômica lidar com a incerteza, deve compreender como os agentes se 

comportam frente a sua presença e quais são os limites de informação e de processamento 

dela que tais agentes apresentam. A racionalidade procedimental far-se-ia necessária em 

situações nas quais são necessários a coleta e o processamento de várias formas de 

informação – dados os limites informacionais e cognitivos - a fim de solucionar 

racionalmente determinado problema. Assim, a teoria da racionalidade não seria uma teoria 

de soluções “ótimas” – como implicaria uma teoria baseada na racionalidade substantiva – 

mas sim uma teoria de procedimentos eficientes para encontrar “boas” soluções. 21 “[A] body 

of theory for procedural rationality is consistent with a world in which human beings continue 

to think and continue to invent; a theory of substantive rationality is not” (SIMON, 1979: 84). 

Discorrendo sobre o comportamento estratégico, ELSTER (1979, CAPÍTULO 1) 

ressalta que os agentes não apenas realizam suas escolhas baseados em suas expectativas 

sobre o futuro, como também baseados nas expectativas sobre as expectativas dos outros. 

Mas, em um ambiente caracterizado por incerteza forte, não se trata de qualquer 

comportamento estratégico. Diferentemente de um comportamento do tipo maximizador, 

como no equilíbrio de Nash em Teoria dos Jogos, pode-se dizer que os agentes, sob incerteza, 

                                                
21 Ou, em outras palavras, ao invés do comportamento maximizador implicado por uma caracterização de 
racionalidade substantiva, a partir da racionalidade procedimental, seria definido um comportamento satisficing.  
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se comportam de maneira “criativa”. 22 De acordo com DOSI E EGIDI (1991), em geral, a 

incerteza relacionada ao comportamento humano se deve à insuficiência de conhecimento 

para lidar com eventos relacionados ao futuro. À semelhança da distinção sobre racionalidade 

realizada por SIMON (1979), os autores definem a noção de incerteza substantiva e de 

incerteza procedimental. A incerteza substantiva estaria relacionada a alguma falta de 

informação enquanto que a procedimental estaria relacionada a alguma falha de capacidade de 

processamento:  

[t]he more complex the environment or the decision problem, the less adequate is 
the “rational” approach: with sufficient problem-solving complexity, the latter does not 
apply, either because it would be self-contradictory or because it would run against a 
finite computational limit of empirical agents (DOSI E EGIDI, 1991: 147). 

 

Talvez o mais interessante a ser ressaltado é o fato de que tal incerteza é conseqüência, 

em última instância, dos próprios agentes do sistema. E, baseando-se em tal constatação, vale 

enfatizar novamente a importância da microfundamentação da análise econômica. Sendo os 

agentes econômicos - conforme destacado na próxima seção – capazes de pensar/agir de 

maneira estratégica, num ambiente caracterizado por incerteza forte, o resultado é uma ampla 

gama de comportamentos possíveis, igualmente racionais. Nesse sentido, nas palavras de 

VERCELLI: 

[T]he real qualitative difference lies in the human capacity to consciously modify 
the environment. This requires the exercise of a form of rationality (…) aiming to select 
and realize adequate conditions for action. I call this form of rationality creative, as it 
aims to modify the structure of the economic system or the environmental conditions 
that affect it (1991: 96). 

 

                                                
22 Sobre o processo de formação de expectativas, vale reproduzir uma interessante passagem da Teoria Geral em 
que Keynes descreve a “lógica” dos concursos de beleza, “[o]nde os participantes têm de escolher os seis rostos 
mais belos entre uma centena de fotografias, ganhando o prêmio o competidor cuja seleção corresponda, mais 
aproximadamente, à média das preferências dos competidores em conjunto; assim, cada concorrente deverá 
escolher não os rostos que ele próprio considere mais bonitos, mas os que lhe parecem mais próprios a reunir as 
preferências dos outros concorrentes, os quais encaram o problema do mesmo ponto de vista. Não se trata de 
escolher os rostos que, no entender de cada um, são realmente os mais lindos, nem mesmo aqueles que a opinião 
geral considere como tais. Alcançamos o terceiro grau, no qual empregamos a nossa inteligência em antecipar o 
que a opinião geral espera que seja a opinião geral” (1936:114, ênfase adicionada).  
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Sobre esse ponto, vale destacar um comportamento com grande potencial de provocar 

instabilidade: o inovador. Esse mecanismo contínuo de mudança estrutural23 seria, portanto, 

uma explicação para a chamada instabilidade estrutural, a qual intrinsecamente caracterizaria 

os sistemas complexos, como o sistema econômico capitalista. Nas palavras do pós-

keynesiano DAVIDSON (1982):    

If entrepreneurs have any important function in the real world, it is to make 
crucial24 decisions. Entrepreneurship, which is but one facet of human capacity, must 
involve cruciality. To restrict entrepreneurship to robot decision-making via Bayes’ 
theorem, as the REH25 does, is to provide a descriptive analogy of modern real world 
economies which ignores the role of the Schumpeterian entrepreneur – the creator of 
technological revolutions and change. The REH model is a beguiling representation of 
entrepreneurial decision-making in a world where crucial decisions are never made 
(1982:193).26  

 

Essa instabilidade decorrente de mudanças estruturais endógenas, características do 

sistema capitalista, implicaria necessariamente alto grau de imprevisibilidade. Então, conclui 

VERCELLI, “[t]he economic agent has to face a disturbing amount of ‘structural uncertainty’ 

over the future evolution of the structure of the environment (‘environmental uncertainty’) 

and of the economic system (‘systemic uncertainty’)” (1991: 71). 

Seria então viável basear a ciência econômica nos pressupostos de “equilíbrio e 

maximização”? A princípio, com base na discussão realizada até então, a resposta para essa 

questão tende a ser negativa – ou, ao menos, que esse não seria o caminho mais profícuo para 

o desenvolvimento da análise econômica.   

Ao encerrar a presente seção, assim como em seu início, vale novamente citar as 

                                                
23A ser amplamente discutido no capítulo 4, dedicado a Schumpeter e aos neoschumpeterianos. 
24 Ao utilizar o termo “crucial”, DAVIDSON (1982) se refere à definição desenvolvida por SHACKLE (1955). 
Uma decisão crucial no sentido adotado por esse autor significa que “[W]hen agents make crucial decisions, 
they necessarily destroy any ergodic stochastic processes that may have existed at the point of time of the 
decision” (1982:192).  Ainda segundo DAVIDSON, de um ponto de vista estritamente lógico, toda escolha 
econômica cujo resultado seja futuro e cujas circunstâncias nunca possam ser replicadas é crucial.  “[I]n a 
nonergodic world, sagacious decision makers may rely on sensible expectations about the future, and these need 
not be “rational” in the REH sense” (1982:195). 
25 Hipótese de expectativas racionais. 
26 Ou ainda, segundo WIBLE, “[S]o by assumption and flattery RE theorists no longer see uncertainty and error-
prone business leaders, but operational “scientists” in a dawning of positive economic man” (1982:206). 
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palavras de KALDOR, que refletem satisfatoriamente o argumento norteador desse capítulo: 

“[w]ithout a major act of demolition – without destroying the basic conceptual framework – it 

is impossible to make any real progress” (1972:1240).  

 

1.2. �ovos caminhos teóricos e metodológicos.   

A presente seção busca colher alguns dos elementos já presentes na abordagem da 

complexidade que fundamentam as sugestões analisadas na seção anterior. Na primeira 

subseção, discutem-se os caminhos teórico-metodológicos sugeridos pela abordagem da 

complexidade e em que medida eles agregam às críticas realizadas anteriormente. Na segunda 

subseção, apresentam-se sinteticamente as discussões presentes nos próximos capítulos, tendo 

em vista a busca por elementos que fundamentem um enfoque de integração dinâmica da 

micro e a macroeconomia. 

 

1.2.a. O que há de novo na abordagem da complexidade. 

Segundo FOLEY (2003), a “teoria da complexidade” representa um esforço ambicioso 

de analisar o funcionamento de sistemas altamente organizados, mas descentralizados, 

compostos por diversos elementos heterogêneos. O método da “teoria da complexidade” é 

altamente indutivo e os modelos construídos sob a ótica dessa abordagem, em geral, 

envolvem o estudo da interação de um grande número de componentes em simulações 

computacionais com o objetivo de identificar propriedades generalizáveis:  

[E]ssa abordagem alternativa busca especificar os agentes e suas regras de 
comportamento para tentar apreender, por meio de simulações, as propriedades 
emergentes das interações dos agentes. Tal como na dedução, esse método de simulação 
inicia-se com a elaboração de um conjunto bem definido de pressupostos, mas 
diferentemente do método dedutivo, o método de simulação complexo não termina com 
a prova de um conjunto de teoremas que resumem os resultados obtidos (CARDOSO e 
LIMA, 2007:6). 
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Além disso, uma característica comum a esses sistemas complexos é que seus 

componentes e regras de interação são não-lineares. Os computadores desempenhariam então 

um papel crucial nesse tipo de pesquisa, pois se torna extremamente trabalhoso – senão 

impossível - inferir diretamente a dinâmica de sistemas não lineares caracterizados por alto 

grau de complicação. 

 Os sistemas complexos, conforme argumenta ARTHUR (2005), surgem naturalmente 

na economia. Os “elementos” do sistema - os agentes econômicos - reagem estrategicamente 

e de maneira “criativa” ao considerarem os resultados que podem se seguir como 

conseqüência da ação que venham a realizar. E é exatamente a particularidade desses agentes 

que adiciona à economia uma complicação que não existe nas ciências naturais.27 Nas 

palavras de GLEISER (2002): 

Sempre existiram dois problemas em tentar se construir uma teoria econômica de 
forma reducionista. O primeiro é que a economia é composta por seres humanos (...) 
com seus caprichos, emoções e fobias. 28 O segundo é a questão da tecnologia. As 
tecnologias mantêm a economia em constantes mudanças29... (2002:119, ênfase 
adicionada). 

 

De acordo com KIRMAN (1999), as diferenças entre a abordagem dos economistas 

tradicionais e a dos adeptos da teoria da complexidade residem tanto na estabilidade quanto 

na velocidade do ajustamento para o equilíbrio. A concepção econômica tradicional advoga 

                                                
27Para ilustrar a complicação adicional da economia entendida como um sistema complexo, vale reproduzir uma 
interessante nota de rodapé em que Keynes cita que Max Planck, o famoso criador da Teoria Quântica, desistiu 
de estudar economia porque essa lhe parecia muito difícil: “Professor Planck could easily master the whole 
corpus of mathematical economics in a few days. He did not mean that! But the amalgam of logic and intuition 
and the wide knowledge of facts, most of which are not precise, which is required for economic interpretation in 
its highest form is, quite truly, overwhelmingly difficult for those whose gift mainly consists in the power to 
imagine and pursue to their furthest points the implications and prior conditions of comparatively simple facts 
which are known with a high degree of precision” (CW X: 186n). 
28 O que nos remete à impossibilidade do exercício de racionalidade substantiva e ao conceito de racionalidade 
limitada de SIMON. Essa discussão desempenha papel central no capítulo 2: incerteza fundamental e formação 
de expectativas sob um prisma (pós-)keynesiano.   
29 Retomando a observação da p. 26 a respeito do comportamento inovador, como promotor de instabilidade 
estrutural, a constatação – e a colocação em seu devido lugar – da incerteza e da riqueza de comportamento/ação 
dos indivíduos, inclusive o inov1ador, preconizaria a necessidade de busca de novos caminhos teóricos e 
metodológicos para a ciência econômica lidar adequadamente com seu objeto de estudo. Veremos, nos capítulos 
seguintes, como Keynes, Kalecki e Schumpeter contribuíram para a construção de uma trajetória alternativa. 
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que os indivíduos aprendem relativamente rápido - e por isso se comportam de maneira 

otimizadora - e que o ambiente econômico se modifica de maneira suficientemente lenta; 

conseqüentemente, tem-se uma situação na qual os indivíduos não têm necessidade de 

continuar a aprender. Aqueles que compartilham da idéia de que a economia é um sistema 

complexo adaptativo argumentam que os processos de aprendizagem e adaptação - e o próprio 

feedback das conseqüências daquela adaptação – geram uma dinâmica altamente complicada, 

impossibilitando a convergência para um equilíbrio econômico padrão. Segundo HOLLAND 

(1995): 

[w]e will view cas
30 as systems composed of interacting agents described in terms 

of rules. These agents adapt by changing their rules as experience accumulates. In cas, a 
major part of the environment of any given adaptive agent consists of other adaptive 
agents, so that a portion of any agent´s efforts at adaptation is spent adapting to other 
adaptive agents. This one feature is a major source of the complex temporal patterns 
that cas generate. To understand cas we must understand these ever-changing patterns 
(1995:10, ênfase adicionada).    

 

 HOLLAND destaca quatro propriedades dos sistemas adaptativos complexos. A 

primeira propriedade citada é a da agregação, a qual se refere à emergência de 

comportamentos complexos de grande escala a partir de interações de agentes menos 

complexos. Ademais, o agregado comportar-se-ia como agente num sentido mais amplo, 

como se fosse um meta-agente. Por sua vez, a interação desses meta-agentes geraria outro 

agregado, que representaria então um meta-meta-agente, e assim sucessivamente. 

 A segunda propriedade destacada por HOLLAND é a não-lineariedade. Um sistema 

com tal propriedade é não determinista, pois suas trajetórias são imprevisíveis. Assim, 

sistemas não-lineares podem apresentar uma diversidade de trajetórias e destinos, devido às 

interações que tornam o comportamento agregado mais complicado do que seria previsto a 

partir de relações lineares. 

                                                
30 Sistemas adaptativos complexos. 
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 A terceira propriedade indicada por HOLLAND é a de fluxos sobre uma rede de nós e 

conectores. De forma geral, os nós são processadores – agentes – e os conectores designam as 

interações possíveis. Nos sistemas adaptativos complexos, os fluxos através dessas redes 

variariam com o decorrer do tempo e, além disso, nós e conexões podem aparecer e 

desaparecer na medida em que os agentes se adaptem, seja de forma satisfatória ou não. Dessa 

maneira, os fluxos e as redes seriam padrões que refletem adaptações mutantes na medida em 

que o tempo passa e a experiência se acumula. 

 Ainda com relação aos fluxos, HOLLAND indica que possuem duas propriedades 

importantes para todos os sistemas complexos. A primeira delas é o chamado efeito 

multiplicador,31 que ocorre por meio da injeção de um recurso adicional em algum nó. De 

maneira geral, tal recurso seria passado de nó em nó, possivelmente sendo transformado no 

decorrer do caminho, e produziria uma cadeia de mudanças.  A segunda propriedade é o efeito 

reciclagem, ou seja, o efeito dos ciclos nas redes, destacando que o efeito global de tal 

propriedade numa rede com muitos ciclos poderia ser ainda mais inesperado. 

 A quarta propriedade dos sistemas adaptativos complexos destacada por HOLLAND é 

a da diversidade, a qual não seria nem acidental, nem aleatória. A permanência de qualquer 

agente no sistema dependeria do contexto fornecido pelos outros agentes. Grosso modo, cada 

tipo de agente ocuparia um nicho definido pelas interações centradas no agente. Se um 

determinado tipo de agente fosse removido do sistema, criando uma espécie de “lacuna”, o 

sistema responderia com uma cascata de adaptações, resultando então num novo agente que 

ocuparia tal espaço. A diversidade também poderia surgir na medida em que a propagação de 

um novo agente originasse um novo nicho – ou seja, oportunidades para novas interações – o 

qual poderia ser então explorado pelas modificações de outros agentes. 

                                                
31 O qual, de certa maneira, guarda semelhanças com o efeito multiplicador deduzido a partir de Keynes e 
Kalecki. 



 31 

PERONA (2004) argumenta que os modelos construídos sob a ótica da abordagem da 

complexidade pretendem ser mais flexíveis e abrangentes do que os modelos tradicionais, 

uma vez que levam em consideração uma dinâmica muito mais rica, a heterogeneidade dos 

agentes e a importância das instituições. Destacando as diferenças entre os modelos baseados 

na teoria econômica tradicional e os baseados na abordagem da complexidade, a autora 

ressalta que, embora em ambos a unidade de análise seja o indivíduo, sob a perspectiva da 

complexidade, o suposto da prática da racionalidade não é sinônimo de otimização. Os 

agentes econômicos não seriam então vistos como átomos passivos, e sim como autômatas 

que se adaptam de forma ativa. As interações podem ser globais ou locais e a idéia de “agente 

representativo” 32 é descartada em favor da consideração explícita da heterogeneidade e das 

relações interativas dos agentes. 

Novamente de acordo com ARTHUR (2005), a economia neoclássica tradicional 

apresenta como questão norteadora quais ações, estratégias ou expectativas dos agentes 

estariam em conformidade com o padrão que esses comportamentos criam de maneira 

agregada. A abordagem da complexidade permite, por sua vez, questionar algo mais 

abrangente: quais ações, estratégias ou expectativas dos agentes podem reagir aos padrões que 

elas criam? Ou seja, tal abordagem alternativa tornaria possível a análise de como a economia 

se comporta fora do equilíbrio, não constituindo, portanto, um mero complemento à teoria 

neoclássica, e sim uma forma mais geral e abrangente de encarar os fenômenos econômicos. 

PRADO (2006) contrapõe dois modos de tratar as unidades econômicas, as suas 

interações e os resultados conjuntos de tais ações individuais: o reducionista e o sistêmico. No 

primeiro caso, os todos econômicos seriam entendidos como agregações; no segundo caso 

                                                
32 Sobre tal definição, vale destacar que “[o] todo, enquanto propriedade emergente, não é dedutível imediata e 
diretamente a partir de certo “componente representativo”. Em verdade, uma vez que a abordagem da 
complexidade representa um esforço intelectual ambicioso de compreensão do funcionamento de sistemas 
altamente organizados, porém descentralizados e compostos de um número muito grande de componentes 
individuais, heterogêneos, a própria noção de “componente representativo” é insuficientemente representativa” 
(CARDOSO e LIMA, 2007:1). 
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eles seriam compreendidos como sistemas ou como composições globais, já que “[a]s 

interações que os constituem, constituem em processo também os próprios agentes enquanto 

tais” (2006:305). 

Ademais, a análise da interação dos indivíduos, sob a perspectiva de um método 

sistêmico, deve ser necessariamente dinâmica: 

[A] interação dos indivíduos condicionada pela estrutura define o modo de 
composição do sistema, que, por sua vez, modifica em processo o comportamento dos 
indivíduos. Por isso, a explanação aqui é necessariamente dinâmica. O movimento 
sintético que explica a propriedade macroeconômica parte dos indivíduos, mas o faz 
também pela composição do sistema (PRADO, 2006:310, ênfase adicionada). 

 

 Assim, em linhas gerais, podem ser identificadas algumas características fundamentais 

dos sistemas econômicos complexos: são sistemas compostos por agentes idiossincráticos 

com potencial de aprendizado e adaptação; ocorrem interações entre os agentes do sistema 

que são coordenadas por normas, instituições e organizações endógenas, e não há nenhum 

mecanismo global de controle; tais sistemas podem apresentar mecanismos de auto-

organização e estruturas emergentes que resultam tanto da agregação quanto da interação de 

suas partes (ARTHUR, DURLAUF e LANE, 1997). E, por conta dessas características, o 

novo emerge recorrentemente no sistema econômico. Logo, o sistema econômico encontra-se 

em permanente processo de adaptação e renovação e opera, em geral, fora do equilíbrio, 

conforme o sentido clássico do termo. 

A abordagem da complexidade permite então a consideração de uma série de 

características do sistema econômico que não são exploradas e explicadas de modo 

satisfatório pela teoria econômica de orientação neoclássica, baseada nos pressupostos de 

equilíbrio e maximização. Tal perspectiva teórico-metodológica alternativa auxiliaria, em 

larga medida, na busca por elementos que fundamentem uma análise dinâmica e interativa dos 

níveis micro e macroeconômico. Este tema é introduzido na próxima seção, e se mantém 
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presente em todo o desenvolvimento subseqüente. 

 

1.2.b. Em direção à integração da micro e da macroeconomia. 

A intuição motivadora da presente dissertação é de que a manutenção de pressupostos 

inadequados, como o de equilíbrio e maximização, pelo mainstream contribuiu para o não 

cumprimento satisfatório das funções científicas da teoria econômica. As conseqüências 

metodológicas se referem à “adequação” do objeto de estudo ao método, as conseqüências 

“acadêmicas”, em geral, traduzem-se no desvio de esforços para a discussão de “falsas” 

questões e as conseqüências “práticas” são identificáveis pela inadequação e “ineficácia” de 

determinadas políticas econômicas.  

Conforme argumentado na seção 1.2.a, a complexidade do sistema econômico se 

origina em parte na própria complexidade dos agentes do sistema, os quais são dotados de 

capacidade estratégica, criatividade e caracterizados por uma grande heterogeneidade. Os 

agentes econômicos, dada a incerteza do ambiente interativo, reagem de forma estratégica e 

“criativa”, o que deixa em aberto uma miríade de possibilidades de ação igualmente racionais. 

Assim, por meio do abandono do pressuposto de comportamento racional maximizador e da 

superação do “pressuposto metodológico” do equilíbrio, abre-se um grande espaço para a 

análise dos comportamentos possíveis dos agentes a partir de suas limitações frente à 

complexidade do processo de tomada de decisão que precisam realizar e, por conseguinte, 

também para a análise das diversas trajetórias que podem resultar de tal processo e das várias 

interações que se seguem.  

Apresenta-se como ponto de partida a idéia de que a economia é um sistema 

adaptativo/evolutivo complexo. Nas palavras de GLEISER, “[é] necessário encarar o 

fenômeno econômico como um sistema evolutivo e dinâmico, em vez de um sistema em 
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busca do crescimento equilibrado estável. Para sistemas dinâmicos complexos, equilíbrio é 

igual à morte, o fim de sua evolução” (2002: 13, ênfase adicionada).  

Pretende-se sugerir também que na investigação do comportamento dos agentes reside 

uma das chaves para a compreensão adequada do funcionamento do sistema econômico. 

Lembrando as palavras do velho institucionalista THORSTEIN VEBLEN:  

[T]he physical properties of the materials accessible to man are constants: it is the 
human agent that changes, - his insight and his appreciation of what these things can be 
used for is what develops (…) It is in the human material that the continuity of 
development is to be looked for; and it is here, therefore, that the motor forces of the 
process of economic development must be studied if they are to be studied in action at 
all. Economic action must be the subject-matter of the science if the science is to fall 
into line as an evolutionary science (1898: 388, ênfase adicionada). 

 

 A partir da intuição da centralidade da decisão individual num ambiente complexo – 

logo, inevitavelmente incerto - para a compreensão da dinâmica do sistema econômico, 

demarca-se o primeiro passo a ser dado em direção a uma teoria que integre dinamicamente a 

micro e a macroeconomia: uma microfundamentação pertinente a essa caracterização do 

sistema econômico. Esse assunto, previamente abordado com base em SIMON, será 

especialmente retomada no capítulo 2, quando da discussão do processo de tomada de decisão 

dos agentes sob incerteza e da conseqüente centralidade do processo de formação de 

expectativas, baseando-se nas contribuições de Keynes e dos pós-keynesianos. A 

microfundamentação também é discutida no capítulo 3, pela consideração de assimetrias entre 

as classes de renda e firmas realizada por Kalecki, e no capítulo 4, pelo destaque do 

empresário schumpeteriano.  

Mas como inferir o que resulta no nível macroeconômico? Para tal, faz-se patente, 

além de uma microfundamentação adequada, a análise de como se desenvolve a dinâmica de 

interação dos agentes, de transição entre os dois níveis, de como se desenvolvem os efeitos de 

retroalimentação entre eles e, finalmente, do que resulta – ou poderia resultar - o nível 
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macroeconômico, buscando, na medida do possível, pavimentar por todos os lados o caminho 

da integração analítica da micro e da macroeconomia.   

Ainda sobre a transição e os resultados macroeconômicos, o princípio da demanda 

efetiva – discutido nos capítulos 2 e 3, este dedicado a Kalecki -, é tomado como um princípio 

geral de funcionamento do sistema econômico. Ademais, assim como desenvolvido no 

capítulo 4 – dedicado a Schumpeter e aos neoschumpeterianos – atribui-se papel central ao 

processo inovativo, desencadeador de mudanças estruturais e potencialmente a principal fonte 

de incerteza.  

Por fim, passando a níveis mais “práticos”, quais são os instrumentos para lidar com 

sistemas complexos? Em consonância com as críticas realizadas no presente capítulo, os 

modelos dinâmicos multissetoriais baseados em métodos de simulação permitiriam o 

desenvolvimento de uma análise mais completa comparativamente à baseada nos métodos 

clássicos. No capítulo final deste trabalho, discutem-se a natureza desses modelos bem como 

os seus resultados.   

 

CO�CLUSÃO  

 O presente capítulo buscou argumentar que a “superação” de dois dos principais 

pilares teórico-metodológicos da teoria neoclássica – o equilíbrio e a maximização – deixa em 

aberto um grande espaço para a discussão de algumas questões negligenciadas pelo 

mainstream, como a diversidade do processo de tomada de decisão dos agentes – vis-à-vis o 

agente representativo maximizador - e a análise das diversas trajetórias que podem ser 

percorridas pelo sistema econômico - em contraposição à definição de equilíbrio como 

solução única.  

Pertinentes à discussão desta superação de pressupostos, por apresentarem enfoques 
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essencialmente distintos do mainstream, estão a definição de racionalidade limitada e 

procedimental de Simon e a abordagem da complexidade, tomadas como referência para o 

desenvolvimento de uma base teórica e metodológica alternativa, levando em consideração, 

em particular, a limitação cognitiva dos agentes e a imprevisibilidade intrínseca dos sistemas 

de natureza complexa.  

Estas abordagens alternativas representariam – assim como as discutidas nos capítulos 

seguintes - fontes de elementos teóricos para o desenvolvimento de uma teoria que integre 

dinamicamente, e sob um enfoque não-linear e não-determinista, a micro e a macroeconomia. 

Logo, contribuiriam, seguindo a linha teórico-metodológica defendida pelo presente trabalho, 

para o cumprimento satisfatório das “tarefas científicas” da economia e, conseqüentemente, 

para o seu progresso enquanto ciência e base para a formulação de políticas, e não somente 

para a sua “evolução” enquanto instrumento para a realização de previsões pretensamente 

acuradas.  
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I also want to emphasize strongly the point about economics being a moral science. I 
mentioned before that it deals with introspection and with values. I might have added that it 
deals with motives, expectations, and psychological uncertainties. One has to be constantly on 
guard against treating the material as constant and homogeneous. 

J. M. Keynes, (CW XIV: 300) 

 

CAPÍTULO 2 – KEY�ES E OS PÓS-KEY�ESIA�OS: DECISÃO SOB I�CERTEZA, 

O PRI�CÍPIO DA DEMA�DA EFETIVA E A ECO�OMIA COMO UM SISTEMA 

COMPLEXO. 

Na busca por elementos teóricos para uma interação dinâmica da micro e da 

macroeconomia, a teoria de Keynes representa uma das mais profícuas fontes. Desta teoria 

pode-se extrair o primeiro passo crucial para a promoção de uma interação analítica micro-

macroeconômica: uma microfundamentação baseada no processo de tomada de decisão dos 

agentes econômicos em um ambiente de incerteza, considerada mais adequada a um sistema 

complexo como a economia.  

O princípio da demanda efetiva seria um princípio geral de determinação de variáveis 

para a dinâmica do sistema econômico. E, conforme ênfase do autor, o investimento aparece 

como variável-chave, essencialmente porque está mais sujeito à volatilidade das expectativas 

- dada a precariedade do estado de confiança -, o que por sua vez concederia o caráter 

potencialmente instável – embora efetivamente estável – do sistema capitalista. 

 A seguir, tais questões são abordadas em três diferentes seções, baseando-se tanto nos 

escritos originais de Keynes quanto em seus intérpretes predominantemente de viés pós-

keynesiano. A primeira seção dedica-se aos conceitos de incerteza e de expectativas, 

destacando a centralidade do processo de tomada de decisão dos agentes para a dinâmica do 

sistema econômico e o papel crucial do investimento. Na segunda seção, discute-se o 

princípio da demanda efetiva - no qual residiria parte importante da explicação da dinâmica 

do sistema econômico capitalista. E, por fim, na última seção, sugere-se a proximidade da 
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concepção original de Keynes com a da abordagem da complexidade, brevemente apresentada 

no capítulo anterior.      

 

2.1. Decisão sob incerteza e o processo de formação de expectativas. 

Dentre os diversos insights de Keynes, a constatação da existência de incerteza como 

inerente ao sistema econômico, da impossibilidade de enfrentá-la baseando-se em cálculos 

estritamente matemáticos e, finalmente, “tê-la colocado em seu devido lugar”, provavelmente 

foi o que apresentou conseqüências mais profundas, além de ter representado uma 

demarcação fundamental da sua teoria com relação à chamada pelo autor “teoria clássica”.  

A presença de incerteza forte torna patente a inviabilidade de dois pilares fundadores 

da teoria neoclássica: a maximização e o equilíbrio. Dessa maneira, como explicar a ação dos 

agentes? Como inferir o que resultará das diversas ações? Keynes fornece elementos para 

responder parcialmente a essas duas questões. Nessa primeira seção, procura-se responder a 

primeira delas.  

Baseando-se em Keynes, infere-se que, na presença de incerteza, os agentes formulam 

expectativas com maior ou menor grau de confiança
33 para tomar decisões, seja no curto ou 

no longo prazo. Vale observar que a distinção entre curto e longo prazo em Keynes enfatiza o 

horizonte de cálculo e a natureza das decisões a serem tomadas: o longo prazo contempla as 

decisões que alteram a estrutura de ativos da empresa, tais como o investimento, e o curto 

prazo abarca decisões de produção, realizando o longo prazo e, portanto, aberto à revisão de 

expectativas.  

Como se trata de um exercício individual, as expectativas com relação ao futuro são 

                                                
33 Segundo KEYNES (CAPÍTULO 12, 1936), “O estado de expectativa de longo prazo, que serve de base para 
as nossas decisões não depende, portanto, exclusivamente do prognóstico mais provável que possamos formular. 
Depende, também, da confiança com a qual fazemos este prognóstico...” (1936:110). 
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estritamente subjetivas. E por se tratar de expectativas em um ambiente de incerteza, a sua 

confirmação estrita é um evento raro. Além disso, o fato de errar uma vez não muda a chance 

de errar novamente, pois as condições em que serão formadas novas expectativas mudam 

continuamente. Nas palavras de KEYNES (1937b), “[p]or conhecimento “incerto” não 

pretendo apenas distinguir o que é conhecido como certo, do que é apenas provável (...) Sobre 

estes problemas não existe qualquer base científica para um cálculo probabilístico. 

Simplesmente nada sabemos a respeito” (1937b:171, ênfase adicionada). 

Sob uma perspectiva mainstream, diz DAVIDSON (1991), o risco probabilístico e a 

incerteza seriam encarados como sinônimos. Todavia, o payoff esperado associado a cada 

ação é necessariamente separado do momento da escolha por algum período de tempo. E 

quanto maior esse lapso de tempo, maior seria a chance de que a decisão fosse tomada num 

ambiente caracterizado por incerteza forte. E, em situações caracterizadas por incerteza forte, 

o futuro não é passível de cálculo, pois, como diria Keynes, “nós simplesmente não sabemos”. 

Nas palavras de DAVIDSON: 

[I]f economists do not possess, never have possessed, and conceptually never will 
possess an ensemble of macroeconomic worlds, then it can be logically argued that 
objective probability structures  do not even fleetingly exist, and a distribution function 
of probabilities cannot be defined. The application of the mathematical theory of 
stochastic processes to macroeconomic phenomena would be therefore highly 
questionable, if not invalid in principle34 (1991:132, ênfase adicionada). 

 

Para que a hipótese de expectativas racionais (HER) fornecesse uma teoria 

expectacional sem persistência de erros, não apenas as funções de distribuição subjetiva e 

objetiva deveriam ser iguais como derivadas de processos estocásticos ergódicos35 

                                                
34 Sobre esse ponto, vale reproduzir também as palavras do próprio KEYNES (1937b): “[t]emos apenas, via de 
regra, a mais vaga das idéias de quaisquer conseqüências de nossos atos que não sejam as mais diretas (...) O 
objetivo geral da acumulação de riqueza é o de provocar resultados, ou resultados potenciais numa data 
comparativamente, e, às vezes, indefinidamente distante. Assim, o fato de nosso conhecimento do futuro ser 
oscilante, vago e incerto, torna a riqueza uma questão especialmente inadequada aos métodos da teoria 
econômica clássica” (1937b:171). 
35 Segundo DAVIDSON (1982), processos estocásticos podem ser definidos como grupos de variáveis aleatórias 
dependentes de um parâmetro. Se as variáveis aleatórias são bem definidas para todo período de tempo, e se 
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(DAVIDSON, 1991). Então, “[S]hould one presume that economic processes are uniform, 

consistent and timeless so that events are determined by ergodic stochastic processes, or at 

least by specified and completely ordered prospects?” (DAVIDSON, 1991:137). 

A classe keynesiana de eventos incertos – ou seja, os agentes reconhecem que as 

funções de distribuição objetivas estão sujeitas a mudanças repentinas e que suas funções de 

distribuição subjetivas também estão sujeitas a mudanças exógenas – nega a existência de 

processos ergódicos tanto objetivamente quando sob o ponto de vista subjetivo do tomador de 

decisão. “Keynes’ revolutionary analysis, where money and liquidity matter, vis-à-vis 

neoclassical theory, where money is neutral, can be juxtaposed as a theory of a universe with 

some important nonergodic activities vs. a universe of ergodic processes” (DAVIDSON, 

1982:190). 

DAVIDSON então demonstra a limitada aplicabilidade lógica da HER, dadas as suas 

condições restritivas – a existência de probabilidades objetivas, a convergência entre as 

probabilidades subjetivas estimadas e as probabilidades objetivas correntes, o pressuposto de 

que as probabilidades objetivas correntes são bons previsores de resultados futuros e a crença 

dos agentes em que tanto os resultados passados quanto os futuros decorrem do mesmo 

processo ergódico. “[A] positive response to all of the above questions is equivalent to 

assuming that long-run steady state economic analysis is applicable to everyday real world 

economic problems” (DAVIDSON, 1982:192). 

Por fim, a análise diferenciada de Keynes36 seria uma teoria geral que permite que a 

                                                                                                                                                   
todas as suas funções de distribuição são independentes do tempo, então o processo estocástico é estacionário. A 
hipótese de expectativas racionais (HER) é baseada na teoria dos processos estocásticos. Se o processo 
estocástico é ergódico, para uma realização infinita suas médias estatísticas e temporais coincidirão. Para uma 
realização finita, essas médias tendem a convergir. Assim, argumenta DAVIDSON, para a HER fornecer uma 
teoria de formação expectacional que promova previsões de maneira eficiente, não viesada e sem erros 
persistentes, não apenas as funções de distribuição objetiva e subjetiva devem ser iguais a qualquer instante do 
tempo, mas essas funções devem ser derivadas de um processo ergódico.  
36 Nas palavras de LIMA (1992), “[N]a medida em que as conseqüências de uma decisão qualquer residem em 
um futuro desconhecido, o processo de escolha depende logicamente de antecipações especulativas que, por sua 
vez, independente de serem ou não desapontadas, caracterizam um exercício de imaginação humana” 
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imprevisibilidade do futuro em certas áreas cruciais do processo de tomada de decisão 

econômica tenha importantes conseqüências (DAVIDSON, 1991). Sem embargo, para 

algumas decisões rotineiras, assumir a ergodicidade pode até ser uma simplificação útil. 

Todavia, para problemas envolvendo decisões de investimento e liquidez, a perspectiva pós-

keynesiana baseada na incerteza forte seria a mais adequada. “Economists should be careful 

not to claim more for their discipline than they can deliver” (DAVIDSON, 1991:142). 

Colocando a incerteza em seu devido lugar, Keynes desenvolve uma “teoria geral de 

aplicação dos ativos” que se coaduna com a sua “teoria de preferência pela liquidez” e com o 

novo tratamento que concede à moeda. Esta adquire caráter de ativo, pois proporciona 

liquidez máxima – ou seja, maior proteção com relação ao futuro incerto.37 A “teoria geral de 

aplicação de ativos” desempenha papel fundamental na estrutura teórica de Keynes na medida 

em que para entender o funcionamento do capitalismo é necessário compreender como os 

agentes decidem o seu portfólio e, principalmente, porque esse processo de tomada de decisão 

determina o comportamento de uma variável chave para o sistema econômico: o 

investimento, componente autônomo da demanda agregada, pois não é causa e sim 

determinante da renda. Nas palavras de KEYNES: 

[d]ada a psicologia do público, o nível de produção e do emprego como um todo 
depende do montante do investimento. Eu a proponho desta maneira, não porque este 
seja o único fator de que depende a produção agregada, mas porque, num sistema 
complexo, é habitual considerar como causa causans o fator mais sujeito a repentinas e 
amplas flutuações38 (1937b:178, ênfase adicionada). 

 

Especificamente com relação à preferência pela liquidez, no capítulo 15 da Teoria 

                                                                                                                                                   
(1992:100). Assim, “[K]eynes ao especular sobre as implicações de processos de tomada de decisão marcados 
por uma incompletude de premissas, mudou a ênfase de probabilidade para incerteza” (1992:104).  
37 Sobre o papel desempenhado pela moeda, é válido citar as palavras de LIMA (1992): “[E]m um mundo onde 
as expectativas – passíveis de desapontamento – em relação ao devir afetam substancialmente as decisões 
tomadas no presente, a moeda, ao funcionar como refúgio do tempo, deve necessariamente assumir um lugar de 
destaque” (1992:110).  
38 Ainda sobre a volatilidade do investimento, vale reproduzir as palavras do próprio KEYNES: “Não é 
surpreendente que o volume de investimento (...) flutue muito através do tempo. Isto porque ele depende de dois 
conjuntos de opiniões sobre o futuro – nenhum dos quais se apóia num fundamento adequado ou seguro -, sobre 
a propensão a entesourar e sobre a futura rentabilidade dos ativos de capital” (1937b:175). 
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Geral KEYNES explicita que haveria três principais motivos para os agentes preferirem reter 

moeda. São eles: motivo transação, motivo precaução e motivo especulação. O montante de 

recursos líquidos para satisfazer os motivos transação e precaução dependeria principalmente 

do nível de renda, enquanto que o montante para satisfazer o motivo especulação dependeria 

principalmente da relação entre a taxa corrente de juros e o estado das expectativas. A divisão 

do incremento de recursos líquidos estimulada pelo motivo transação ou precaução e pelo 

motivo especulação dependeria da reação do investimento a uma mudança na taxa de juros e 

da renda a uma mudança no investimento.  

A relação entre renda e investimento depende essencialmente da “força” do 

mecanismo multiplicador. No que se refere à taxa monetária de juros, “[a] simples definição 

da taxa de juros diz-nos, literalmente, que ela é a recompensa da renúncia à liquidez” 

(KEYNES, 1936:122). Porém, a condição necessária para que exista preferência pela moeda 

“[é] a existência de incerteza quanto ao futuro da taxa de juros...” (KEYNES, 1936:123). Ou 

ainda, nas palavras de POSSAS (1986): 

[n]ão se trata apenas de reconhecer na taxa de juros um fenômeno monetário e não 
real, desvinculando assim poupança e investimento, mas sim de perceber o próprio 
investimento produtivo como um fenômeno monetário – ou, ainda mais, financeiro (...) 
Ademais, a conotação monetária do investimento em Keynes não se esgota em focalizá-
lo, ao lado do dinheiro, sob uma abordagem financeira; envolve também reconhecer 
que, num plano teórico mais abstrato, o investimento produtivo e a preferência por 
liquidez encontram-se unificados pela mútua dependência de expectativas dominadas 
pela incerteza... (1986:303). 

 

A taxa de juros monetária desempenharia papel importante na demarcação do nível 

que deveria alcançar a eficiência marginal do capital de determinado bem de capital para que 

se tornasse objeto de investimento. Ademais, “A escala da eficiência marginal do capital é de 

fundamental importância, por ser sobretudo através deste fator (muito mais do que pela taxa 

de juros) que a expectativa do futuro influi sobre o presente” (KEYNES, 1936:106). 

Nesse ponto, vale destacar a abordagem de MINSKY (1975). Segundo o autor, 
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embora Keynes não tenha detalhado como as finanças afetam o comportamento do sistema, 

ele enfatizou que numa economia com empréstimos e financiamentos, as finanças 

desempenham papel essencial. A decisão especulativa fundamental de uma empresa é como 

financiar o controle sobre suas necessidades de ativos de capital: quanto pelos próprios 

recursos e quanto via recursos emprestados.39 Essa decisão é um determinante tanto do 

tamanho da firma – medido pelos seus ativos de capital ou vendas – quanto da taxa de 

crescimento dos seus ativos de capital e de suas vendas. 

O risco tanto do emprestador quanto do tomador de empréstimos como fatores 

limitantes do investimento asseguram que uma operação bem-sucedida dos ativos de capital 

levará à apreciação do capital tanto para o emprestador quanto para o tomador de 

empréstimos. Os fluxos monetários que se espera que os ativos de capital gerem e o preço de 

oferta para novos ativos de capital produzidos representam a base sobre a qual Keynes 

construiu a explicação das influências entre o setor financeiro e o setor real – pelo 

investimento.40 MINSKY indica que Keynes determinou uma conexão entre esses dois 

conceitos de duas maneiras: pela relação negativa entre o investimento e a eficiência marginal 

do capital e pela capitalização dos fluxos monetários esperados a fim de gerar um preço de 

demanda para o investimento.  

No entanto, Keynes, ao acreditar na equivalência entre essas duas formas, teria 

enfatizado apenas a primeira delas na Teoria Geral,  o que, segundo MINSKY, teria levado 

Keynes a focar excessivamente na taxa de juros e induzir à conclusão de que a relação desta 

com a eficiência marginal do capital não seria diferente em essência da curva de investimento 

                                                
39 Tal questão é também discutida por KALECKI (1954), como apresentado no capítulo 3.  
40Sobre a relação entre setor real e setor financeiro, vale fazer a seguinte observação acerca da relação entre a 
concorrência e a dinâmica no capitalismo contemporâneo. Como bem observa POSSAS (1989), uma das 
características mais marcantes do capitalismo contemporâneo é a: “[p]revalência da lógica financeira de 
valorização do capital sobre a das demais esferas de circulação do capital; não no sentido de anulá-las -  que é 
rigorosamente impossível (...) -, mas de subordinar a apropriação privada do lucro e a correspondente 
acumulação de capital aos critérios e requisitos de valorização próprios do capital financeiro como sua forma 
mais avançada, por ser a mais geral e abstrata” (1989:172, ênfase adicionada). 
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negativamente inclinada dos economistas (neo)clássicos.  

Ao invés de Keynes introduzir explicitamente tanto o preço dos ativos de capital 

quanto as condições dos empréstimos e financiamentos monetários, ele baseou seu argumento 

em termos de taxas de juros. Ademais, diz MINSKY, Keynes teria regredido de uma 

perspectiva cíclica para uma “equilibrista” quando da discussão da determinação do preço 

relativo dos ativos financeiros e de capital. Por conta disso, o poder explicativo de sua teoria 

teria sido obscurecido. 

 Numa economia capitalista, toda unidade econômica pode ser caracterizada por seu 

portfólio, ou seja, o conjunto de ativos tangíveis e financeiros que detém. Cada unidade 

econômica realiza decisões de portfólio, as quais englobam duas questões interdependentes: 

quais ativos financeiros devem ser mantidos, controlados ou adquiridos e como financiar a 

posição em tais ativos. Além disso, “[I]n a world with uncertainty, portfolios are of necessity 

speculative” (MINSKY, 1975:77).  

Ao definir a demanda especulativa por moeda como função da taxa de juros, Keynes 

não leva em conta explicitamente o preço esperado dos ativos de capital como seu 

determinante: 

  

M = M1 + M2 + M3 = L1(Y) + L2(r) + L3 (F)   (1)41 

 

Segundo MINSKY, “[I]t is unfortunate that in his statement of liquidity preference he 

uses the interest rate as both the term on money loans and as a proxy for the suppressed price 

level of capital assets, thus obscuring the argument” (1975:77). Logo, seria necessário 

introduzir explicitamente o nível de preços dos ativos de capital (Pk) como determinante da 

                                                
41 Sendo M a demanda por moeda, L a função de liquidez correspondente, L1 a referente ao motivo transação e 

Y a renda; L2 referente ao motivo especulação e r a taxa de juros; e L3 referente ao motivo precaução e F os 
compromissos financeiros (MINSKY, 1975:75). 
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demanda monetária. Assim, a determinação da demanda por moeda sob a definição de Keynes 

(1) passaria a ser: 

 

M = M1 + M2 = L1(Y) + L2(r, Pk) + L3 (F)  (2) 

 

Desse modo, define MINSKY, dada a estrutura de obrigações financeiras (c), o fluxo 

monetário esperado (q), quanto maior a admissibilidade dos compromissos de pagamento (c’) 

relativamente a q, maior o preço dos ativos de capital em termos monetários. Então: 

 

Pk = K (M, q, c’ – c), onde dPk/dc’>0.  (3) 

 

MINSKY argumenta que (3) é preferível à função de preferência pela liquidez de 

Keynes porque gera de maneira explícita os preços do estoque de ativos de capital e também 

porque a  função Pk inclui na valoração dos ativos a sua habilidade em gerar recursos pela sua 

venda - ou seja, sua liquidez. 

Dada a presença inexorável de incerteza e a necessidade de tomar decisões baseadas 

em expectativas, como efetivamente agem e decidem os agentes? De acordo com KEYNES, 

na prática, em geral os agentes recorrem à convenção.42 “A essência desta convenção – 

embora ela nem sempre funcione de uma forma tão simples – reside em se supor que a 

situação existente dos negócios continuará por um tempo indefinido, a não ser que se tenham 

                                                
42 Ainda segundo POSSAS (1987), “[o] empresário, enquanto investidor produtivo, baseia-se antes de tudo no 
fato de que concorre com outros empresários do mesmo setor ou adjacentes e não com especuladores 
institucionais (...) Logo, a principal fonte de referência para fixar a base convencional de avaliação para um 
investidor produtivo deve ser a opinião predominante entre os concorrentes...” (1987:134-135). No entanto, vale 
destacar que “É evidente que o investidor não precisa necessariamente aderir à convenção estritamente; ela é 
apenas a referência básica de cálculo, uma espécie de “linha de menor resistência”. Um empresário 
“schumpeteriano” consideraria a opinião média apenas para contrariá-la” (POSSAS, 1986:304).  Ou seja, o 
comportamento convencional é um dos comportamentos possíveis, mas não o único. Conforme discussão 
presente no capítulo 4, sob uma perspectiva schumpeteriana, a chave para o desenvolvimento econômico está no 
comportamento inovador. No entanto, isso não invalida a funcionalidade do comportamento convencional em 
situações caracterizadas por incerteza. 
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razões concretas para esperar uma mudança” (1936:112). Assim, “A solução adotada 

implicitamente pelos agentes econômicos que possuem riqueza a ser valorizada é, ao invés de 

eliminar, tentar “contornar” a incerteza de suas expectativas pelo recurso a normas de 

comportamento convencionais” (POSSAS, 1986:304). 

Para concluir a discussão sobre incerteza e expectativas, vale reproduzir a seguinte 

observação de LIMA (1992) a respeito do tempo: “[c]onceber o tempo na sua dimensão 

histórica significa pressupor que os agentes econômicos não são capazes de empreender, 

como supõem os modelos centrados na noção de tempo lógico, viagens spielberguianas (back 

to the future and/or back to the past)” (1992:100). Além disso, “[C]aso o conhecimento direto 

não seja completo, a aplicação da lógica formal demandará do agente a criação mental das 

premissas remanescentes” (1992:105).  

 Demarcadas a importância dos conceitos de incerteza e expectativas para a explicação 

e fundamentação do processo de tomada de decisão dos agentes, a seguir, inicia-se a tentativa 

de resposta da segunda questão proposta no início desta seção: como inferir o resultado das 

diversas ações dos agentes econômicos?   

 

2.2. O princípio da demanda efetiva. 

Numa economia mercantil os agentes só podem decidir o que gastar, mas não o quanto 

receber. Ou seja, os agentes podem decidir autonomamente seus gastos, mas não sua renda. 

Daí se configura o princípio da demanda efetiva: são os gastos que determinam a renda, e não 

o contrário.43 Em KEYNES, o princípio da demanda efetiva se apresenta da seguinte forma: 

                                                
43 Nesse sentido, vale destacar que, sendo a poupança um componente da renda, também não é passível de 
decisão. Quando um indivíduo poupa, ele aumenta sua própria riqueza. No entanto, isso não quer dizer que ele 
aumenta a riqueza agregada. Nas palavras de KEYNES (CAPÍTULO 7, 1936) “Toda tentativa de poupar mais, 
reduzindo o consumo, age de tal modo sobre as rendas que necessariamente anula a si mesma” (1936:66). Como 
bem observa POSSAS (1999), a poupança não financia o investimento: quem financia o investimento é o crédito 
que o precede tanto do ponto de vista temporal quanto lógico. A poupança seria estritamente residual e 
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os empresários se baseiam em suas expectativas para decidir a composição de sua carteira de 

ativos – financeiros, produtivos ou moeda – e, uma vez adquirido um ativo produtivo, para 

decidir o quanto produzir e o quanto continuar investindo. Para decidir o quanto produzir e 

investir, levam fundamentalmente em conta as suas expectativas com relação ao quanto 

efetivamente conseguirão vender.  

Seguindo as demarcações “temporais” realizadas por KEYNES (1937a), ex ante são 

determinados o nível de produção e o nível de emprego: os empresários determinam o nível 

de produção a partir da demanda efetiva esperada - ou seja, baseados nas suas expectativas 

sobre quanto conseguirão vender. Já ex post, determina-se a renda realizada a partir gastos dos 

agentes, definindo a demanda efetivamente observada. São determinadas ex post, portanto, as 

vendas, a receita de vendas, a renda e o lucro dos empresários. O lucro, por conseguinte, é 

uma variável ex post residual: não é garantido a priori, pois, para ter sua “existência” 

confirmada, depende da realização das vendas. Em outras palavras, ex ante os empresários 

determinam o nível de produção e de emprego e ex post, por meio dos gastos dos agentes – e 

via funcionamento do mecanismo do multiplicador - se determinam a renda e, residualmente, 

os lucros. 

Em sua expressão mais simples, segundo POSSAS (1987), o princípio da demanda 

efetiva se refere ao fato de que o fluxo monetário decorrente de um ato de compra e venda se 

deve a uma única decisão autônoma, a de gastar. Em outras palavras, esse princípio afirma a 

precedência lógica do gasto sobre a renda. Ademais, não seria necessário que tal princípio 

fosse formulado em termos agregados, já que pode ser demonstrado na esfera das transações 

individuais, o que facilita o destaque de sua característica essencial – a determinação da renda 

pelo gasto. O princípio da demanda efetiva:  

[c]onstitui de fato um princípio básico, universal, a ser respeitado por qualquer 

                                                                                                                                                   
involuntária. Portanto a poupança, ao contrário do investimento, não constitui um ato de decisão. 
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teoria econômica do capitalismo, mas que em si mesmo não constitui uma teoria. É 
mais simples (e geral) que uma teoria, porque deriva logicamente, sem a mediação da 
construção de hipóteses teóricas, dos elementos constitutivos de uma economia 
mercantil monetária (POSSAS, 1987:50).  

 

Um importante conceito a ser destacado é o poder de compra, pois os gastos – seja em 

consumo ou em investimento – se dão a partir dele: não se gasta renda, se gasta poder de 

compra. Ou seja, “só o poder de compra, que por definição é um estoque resultante de 

reservas líquidas ou criado pelo crédito, pode financiar (no sentido de liberar liquidez para 

um dispêndio) algum gasto, incluindo o investimento” (POSSAS, 1999:42, nr. 20). Vale 

acrescentar ainda que tratar o poder de compra como estoque e não como fluxo não é uma 

mera sutileza definicional. Segundo MACEDO e SILVA (1999), “[t]rata-se de passo 

necessário à elaboração de uma teoria do gasto capaz de assimilar o fato de que a decisão de 

gastar está sujeita a influências muito mais complexas do que o poder de compra originado do 

fluxo corrente de renda” (1999: 38).  

De um ponto de vista estritamente lógico, diz POSSAS, pode-se inferir que todo gasto 

é autônomo em relação a qualquer renda prévia. O poder de compra disponível aos agentes 

econômicos corresponde essencialmente à disponibilidade de crédito, às reservas monetárias e 

a outros ativos líquidos. Ou, seguindo a definição de MACEDO e SILVA (1995), a 

autonomia dos gastos com relação à renda prévia tem duas dimensões: o gasto é relativamente 

autônomo à renda corrente - pois esta é apenas mais um de seus determinantes – e, numa 

economia mercantil, caracterizada pela divisão social do trabalho e pela presença de moeda, 

não se pode decidir o quanto receber, mas apenas o quanto gastar.  

A partir de tal perspectiva, fica claro que a demanda efetiva não é um “problema”, 44 e 

sim um princípio e, vale dizer, universal e pré-teórico: a demanda efetiva pode ser tanto 

                                                
44 Comumente, o conceito de demanda efetiva aparece ligado simplesmente à “insuficiência de demanda 
efetiva”, ou “problema da demanda efetiva”, como se fosse verificável apenas em tal situação, quando na 
verdade trata-se de um princípio válido em todas as situações de uma economia capitalista. 
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insuficiente quanto excessiva; conseqüentemente, a questão de que se gaste ou não toda a 

renda perde sentido, pois tal princípio será válido seja qual for a propensão marginal a 

consumir.  

O maior grau de autonomia do investimento com relação ao nível de atividade, 

relativamente ao consumo, se deve, em grande medida, à sua dependência no que se refere às 

expectativas quanto à rentabilidade, o que por sua vez contribui para a sua volatilidade. 

Ademais, outra particularidade fundamental do investimento reside no fato de gerar 

capacidade produtiva. O consumo, por outro lado, é relativamente estável. Conforme explicita 

KEYNES no capítulo 8 da Teoria Geral, o montante do gasto em consumo depende em parte 

do montante de renda, em parte de outras circunstâncias objetivas e em parte de circunstâncias 

subjetivas, fatores psicológicos e hábitos de consumo.   

Dessa maneira, o fato de parte importante dos gastos ser também determinada pela 

renda não invalida o caráter universal do princípio da demanda efetiva, pois a renda é apenas 

mais uma das variáveis levadas em conta pelos agentes para realizarem suas decisões de 

gasto. Como a renda é determinada pelos gastos – consumo e investimento –, não há como 

inferir, por exemplo, que o consumo seja ao mesmo tempo determinante e determinado 

totalmente pela renda. As decisões de gasto se baseiam no poder de compra disponível, o qual 

é composto por outras variáveis além da renda, com destaque especial para o crédito, que 

corresponde a uma criação de poder de compra “do nada”. 

O princípio da demanda efetiva, portanto, inverte a causalidade da Lei de Say: a 

demanda é quem realiza a oferta; é o gasto quem determina a renda; é o investimento que 

estabelece a poupança.45 Segundo MACEDO e SILVA (1995),  

                                                
45 Nas palavras de KEYNES, “A equivalência entre a quantidade de poupança e a quantidade de investimento 
decorre do caráter bilateral das transações entre o produtor, de um lado, e o consumidor ou comprador de 
equipamento de capital de outro lado (...) em conjunto, o excedente da renda sobre o consumo, a que chamamos 
poupança, não pode diferir da adição a equipamento de capital, a que chamamos investimento (...) A poupança 
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A lei de Say estabelece uma identidade ex ante entre os valores esperados da oferta 
e da demanda agregadas. Para isso, aparenta prescindir de qualquer cláusula temporal46: 
a identidade entre oferta e demanda é criada com as decisões de produzir, necessária e 
instantaneamente (1995:153). 

 

Sobre o conceito de demanda efetiva, vale ainda destacar a seguinte definição presente 

em POSSAS (1987): 

Uma segunda e mais importante fonte de ambigüidade é a própria definição ex ante 
de “demanda efetiva” (...) Aparentemente, Keynes o emprega num sentido peculiar: a 
demanda seria “efetiva” não na medida em que realize a oferta, mas na medida em que 
permita, ao ser antecipada, empregar ou efetivar o uso de recursos existentes na 
produção, independentemente de que esta venha a se realizar no todo ou só em parte 
(1987:79-80, ênfase adicionada).  

 

Por conseguinte, o princípio da demanda efetiva,47 não pré-estabelece qualquer 

resultado de renda. É fundamental para a determinação ex ante do nível de produção e, por 

extensão, do nível de emprego – e da respectiva massa de salários. Todavia, embora parte da 

renda – dentre outros componentes, salários, juros, aluguéis e impostos - seja gerada ex ante 

em decorrência das decisões de produzir, a renda total – inclusive os lucros - só será 

determinada ex post, com a realização da produção:  

[a] despesa capitalista comprometida com o pagamento dos “fatores de produção”, 
ao pôr em movimento o processo produtivo, desencadeia o circuito monetário de 
formação da renda em seu componente logicamente mais básico, porque fixado 
contratualmente e por isso mais estável, e quantitativamente mais expressivo: os 
salários (POSSAS, 1987:84).  

 
                                                                                                                                                   
de fato não passa de um simples resíduo (...) Assim sendo, nenhum ato de investimento, por si mesmo, pode 
deixar de determinar que o resíduo ou margem, a que chamamos poupança, aumente numa quantidade 
equivalente (1936:53). 
46 Sobre a questão do tempo, vale destacar que, segundo MACEDO e SILVA (1995), “A lei dos mercados (...) 
deve forçosamente pronunciar-se sobre a questão do tempo e oferecer alguma proposição de caráter ex post 

sobre a natureza do ajustamento entre oferta e demanda. Só é possível fazê-lo mediante uma especificação 
precisa do papel do dinheiro e da temporalidade da demanda por mercadorias que é explicitada pela própria 
decisão de produzir” (1995:153). 
47É válido ainda ressaltar que o ponto da demanda efetiva não representaria, a rigor, uma posição de equilíbrio 
(POSSAS, 1986). Ademais, embora a demanda efetiva seja em Keynes um conceito ex ante, “[a] dimensão ex 
post da demanda efetiva no sentido usual não se perde de todo, nem poderia fazê-lo, no conceito keynesiano. A 
cada passo as expectativas são confrontadas com os resultados realizados, que as confirmam ou não, induzindo 
eventual alteração corretiva nas decisões de produção subseqüentes e deste modo na própria demanda efetiva 
futura” (1986:298). 
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Vale destacar novamente a importância dos conceitos de incerteza e de expectativas. 

Para dar início ao processo produtivo, bem como para decidir quanto e no que investir, os 

capitalistas se baseiam nas suas previsões sobre seus rendimentos futuros. E, por serem 

expectativas estritamente subjetivas e precariamente baseadas, por conta da presença 

inevitável de incerteza, não há como saber se as expectativas de renda serão confirmadas – e 

dificilmente o serão – e tampouco em quanto os resultados realizados diferirão dos resultados 

esperados. Dentre esses resultados de renda que só poderão ser conhecidos com a realização 

da produção estão os lucros dos empresários, determinados apenas ex post, embora os 

processos decisórios desencadeadores da possibilidade de sua realização tenham sido 

estabelecidos ex ante, baseados na demanda efetiva esperada.  

 Para encerrar, voltemos à questão de como inferir o resultado das diversas ações dos 

agentes caracterizadas por processos decisórios num ambiente de incerteza. Na presente 

seção, foi dado um dos passos em direção à tentativa de resposta a tal questão ao defender o 

princípio da demanda efetiva como o princípio de determinação causal mais adequado ao 

sistema econômico capitalista, e à visão de economia como um sistema complexo. A 

investigação dos efeitos de encadeamento dos níveis micro e macroeconômicos deve ser 

realizada com base na precedência lógica das decisões de gasto – com destaque para o papel 

do investimento, levando em consideração todas as complicações que seu processo decisório 

traz consigo.    

A seguir, retomando alguns conceitos discutidos na seção 1.2.a do capítulo 1 - a 

respeito da abordagem da complexidade -, são destacados alguns elementos dessa abordagem 

de certa forma já presentes48 na teoria de Keynes. Esses elementos – já apresentados no 

decorrer deste capítulo -, por sua vez, auxiliariam na resposta da questão parcialmente 

respondida por esta seção, fundamental para a promoção de uma análise dinâmica que integre 

                                                
48 Lembrando, entretanto, que se trata de um exercício teórico anacrônico.  
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a micro e a macroeconomia.  

 

2.3. A economia como um sistema complexo. 

Com vistas principalmente à questão de como inferir o resultado das diversas ações 

dos agentes, na presente seção são destacados alguns elementos da teoria de Keynes que, além 

de auxiliar na tentativa de resposta a essa questão, argumenta-se, estão em consonância com a 

abordagem da complexidade. Os temas a serem retomados ou desenvolvidos são os seguintes: 

a questão do tempo, a incerteza e as expectativas; o princípio da demanda efetiva e o 

mecanismo multiplicador; e, por fim, a instabilidade potencial e a estabilidade efetiva do 

sistema econômico capitalista. 

Primeiramente, a questão temporal. Lidar com a questão tempo é uma condição 

necessária para que se caracterize uma análise dinâmica. Keynes teria cumprido tal requisito. 

Segundo POSSAS (1986),  

[o] Keynes da Teoria Geral é, sem prejuízo das outras faces de sua obra, um teórico 
por excelência do tempo econômico. O caráter estático de algumas formulações não 
reside no equilíbrio estático (...) Reside apenas, a rigor, na delimitação proposital de seu 
escopo às questões associadas ao nível de atividade (notadamente a renda e o emprego), 
e não o seu comportamento temporal ou, em outras palavras, a uma etapa da construção 
de uma teoria da dinâmica que se situa como logicamente prévia à análise de períodos, 
à mudança estrutural e, portanto, à dinâmica de modo geral (1986:306). 

 

Na concepção de Keynes, como bem observa LIMA (1992), o tempo é irreversível, 

como se fosse uma “seta”. Os processos decisórios dos agentes são norteados por suas 

expectativas em relação a um futuro sobre o qual nada sabem. A presença inevitável de 

incerteza e a subjetividade do processo de formação de expectativas permitiria ainda uma 

grande diversidade de estratégias igualmente racionais por parte dos agentes econômicos. 

Ademais, ao agirem, os agentes também alteram o contexto e as condições em que atuam. 

Segue-se daí, outra fonte adicional de complexidade do sistema econômico. 
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A teoria de Keynes, sugere-se, seria então uma teoria adequada a um sistema 

complexo tal como o econômico, pois além do reconhecimento da diversidade de seus agentes 

e de suas ações – ou da natureza complexa dos agentes49 -, o seu princípio de determinação 

básica, o princípio da demanda efetiva, seria adequado à visão de economia complexa. Isso 

porque, além de demarcar a precedência lógica característica do sistema capitalista – qual 

seja, do gasto sobre a renda -, não pré-determina resultados. A impossibilidade, por exemplo, 

de estabelecer o tempo de funcionamento do mecanismo multiplicador,50 seria um indício 

dessa indeterminação ex ante de resultados. Segundo POSSAS (1987),  

[a] fórmula do multiplicador preenche em Keynes apenas o papel de um sucedâneo 
da análise dinâmica no “curto prazo”, ao substituí-la por um indicador quantitativo 
agregado que permita evidenciar em forma “reduzida” (atemporal) o potencial ativo de 
expansão do nível de renda e emprego associado ao investimento (1987:90).  51 

 

Os fenômenos econômicos fundamentais se referem ao futuro. As decisões baseadas 

em expectativas que os agentes são impelidos a tomar estão necessariamente imbuídas de 

incerteza. Como o grau de confiança é sempre construído sobre bases precárias, o sistema está 

sujeito a mudanças bruscas e repentinas. E, conforme já enfatizado, o investimento é a 

variável-chave do sistema econômico capitalista, mesmo porque é a mais sujeita a flutuações 

e, portanto, é uma importante fonte de instabilidade. No capítulo 18 da Teoria Geral 

KEYNES define o sistema capitalista como incerto, potencialmente instável e efetivamente 

                                                
49Segundo KEYNES, a economia “[d]eals with motives, expectations, psychological uncertainties. One has to be 
constantly on guard against treating the material as constant and homogeneous. It is as though the fall of the 
apple to the ground depended on the apple’s motives, on whether it is worthwhile falling on the ground, and 
whether the ground wanted the apple to fall. And on mistaken calculations on the part of the apple as how far it 
was from the center of the earth” (CW XIV: 300). Em outras palavras, “A complexidade da economia segundo a 
perspectiva de Keynes, portanto, já está presente na sua concepção de natureza humana: a complexidade do 
mundo começa com a complexidade do ser humano” (CARDOSO e LIMA, 2007:2) e, sugerem os autores, “[a] 
visão de Keynes do sistema econômico representa uma “antecipação” de uma série de desenvolvimentos 
posteriores em nível de substância e linguagem dos sistemas complexos” (2007:3). 
50 POSSAS (1999) explicita que o multiplicador é um mecanismo potencial e, por conta disso, sem definição 
temporal precisa. 
51 Mas, vale ressaltar, “O tratamento propriamente dinâmico do “curto prazo” deve evitar “atalhos” expositivos 
desse tipo, fazendo interagir os “períodos de produção” no tempo, sob hipóteses teoricamente razoáveis e na 
medida do possível prescindindo do enfoque agregativo, substituindo-o por uma análise multissetorial que dê 
conta das especificidades, digamos, “microeconômicas” desta dinâmica” (POSSAS, 1987:90). Tal questão 
referente à análise multissetorial, por sua vez, é retomada e aprofundada no capítulo 5.  
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estável: 

Em especial, é uma das características essenciais do sistema econômico em que 
vivemos não ser ele violentamente instável, mesmo estando sujeito a severas flutuações 
no que concerne à produção e ao emprego (...) Ademais, a evidência prova que o pleno 
emprego, ou mesmo o aproximadamente pleno, é uma situação tão rara quanto efêmera. 
As flutuações podem começar de repente, mas parecem atenuar-se antes de chegar a 
grandes extremos, e o nosso destino é a situação intermediária, não propriamente 
desesperada e tampouco satisfatória (1936:173). 

 

Na concepção de KEYNES, dentre as fontes de instabilidade do sistema econômico 

estaria a própria natureza humana, destacando implicitamente que, na presença de incerteza, 

os diversos agentes econômicos podem agir de várias formas possíveis: 

Além da causa devida à especulação, a instabilidade econômica encontra outra 
causa, inerente à natureza humana, no fato de que grande parte das nossas atividades 
positivas depende mais do otimismo espontâneo ou do entusiasmo do que de uma 
expectativa matemática, seja moral, hedonista ou econômica (1936:117). 

 

Todavia, “Não devemos concluir daí que tudo depende de ondas de psicologia 

irracional. Pelo contrário, o estado de expectativas a longo prazo é, no mais das vezes, estável, 

e mesmo quando não o seja, os outros fatores exercem seus efeitos compensatórios” 

(KEYNES, 1936:118). Ou seja, as decisões econômicas que envolvem o futuro nunca 

poderão balizar-se apenas em cálculos matemáticos. Entretanto, apesar da inexistência de tais 

bases, “[o] nosso impulso inato para a atividade é que faz girar as engrenagens, sendo que a 

nossa inteligência faz o melhor possível para escolher o melhor que pode haver entre as 

diversas alternativas” (1936: 118). 

Mas porque o sistema é efetivamente estável? Ainda no capítulo 18, KEYNES sugere 

quais seriam as tendências psicológicas que tornam um sistema estável: a propensão marginal 

a consumir implicaria um multiplicador superior à unidade, mas não muito grande; variações 

moderadas na taxa de juros ou no rendimento provável do capital não estariam associadas a 

variações muito grandes de fluxo de investimento; variações moderadas no emprego não 
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seriam acompanhadas por grandes alterações nos salários nominais (1936:174-175). 

Seria ainda possível sugerir que uma fonte de relativa estabilidade do sistema residiria 

na grande margem de possibilidades de ação racional decorrente da própria heterogeneidade 

dos agentes? O sistema econômico seria evolutivo e adaptativo, sendo caracterizado pela 

emergência do novo, exatamente em função da heterogeneidade que prevalece em sua 

estrutura (CARDOSO e LIMA, 2007). Ou, em outras palavras, dada a presença inexorável de 

incerteza e o embasamento em expectativas subjetivas, apesar da possibilidade de 

comportamento baseado na convenção, haveria ainda uma miríade de possibilidades de ação. 

Conforme o próprio KEYNES:  

 [o] estado de expectativas está sujeito a variações constantes, surgindo uma nova 
expectativa antes que a anterior haja produzido todo o seu efeito, de tal modo que o 
mecanismo econômico está sempre ocupado com numerosas atividades que se 
sobrepõem, cuja existência se deve aos vários estados anteriores das expectativas (1936: 
45, ênfase adicionada).  

 

Por outro lado, KEYNES observa que seria um processo complicado demais refazer as 

expectativas sempre que fosse dado início a um novo período produtivo. Por isso, em geral, 

“[o]s produtores baseiam suas expectativas na hipótese de que a maioria dos resultados 

observados mais recentemente continuará, salvo no caso de haver motivos definidos para 

esperar uma mudança” (1936: 45). Segundo POSSAS (1986), 

[N]a verdade, é um paradoxo do capitalismo que a própria incerteza intrínseca ao 
caráter anárquico (não regulado conscientemente) de sua atividade produtora de 
mercadorias gere um antídoto na forma de um comportamento convencional, que 
aplaina o caminho do investimento por intermédio de um não desprezível componente 
inercial nas expectativas. É este o elemento estrutural básico que torna possível 
converter a anarquia em instabilidade, e não em caos (1986: 305). 

 

O bom uso da “teoria prática do futuro” pressupõe estruturas relativamente estáveis. 

Na presença de grande incerteza, então, os agentes recorreriam a comportamentos 

convencionais – embora essa não pareça ser necessariamente uma regra geral. No entanto, 
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vale observar, o fato de poder haver relativa “estabilidade” de comportamentos no nível micro 

não implica que no nível macro o mesmo será observado. Esta questão, por sua vez, será foco 

do capítulo final desta dissertação. 

 

CO�CLUSÃO  

 Na busca por elementos para a integração dinâmica da micro e da macroeconomia, o 

presente capítulo buscou enfatizar as contribuições pertinentes da teoria de Keynes. Tais 

elementos abarcam tanto o campo de análise micro – uma microfundamentação baseada nas 

decisões sob incerteza –, quanto o macro – o âmbito dos resultados – e a transição entre esses 

campos – como o princípio da demanda efetiva e o mecanismo multiplicador.  

 Ademais, em sintonia com a discussão metodológica realizada no capítulo 1, 

pretendeu-se sugerir que a teoria de Keynes representa também um aparato teórico-

metodológico alternativo ao neoclássico e com diversos pontos de convergência com a 

abordagem da complexidade. Em especial, a incerteza e as expectativas – pois permitem uma 

grande diversidade de comportamentos, igualmente racionais, e trazem consigo explícita a 

idéia de imprevisibilidade de resultados. 
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[o] quadro institucional de um sistema social é o elemento básico da dinâmica econômica e, 
portanto, da teoria do crescimento próprias desse sistema. A idéia parece plausível, mas 
apesar disso há uma tendência na Economia ocidental (...) a tratar de alguma coisa parecida 
com uma teoria geral do crescimento, operando com modelos bastante afastados das 
realidades das atuais economias capitalistas, socialistas ou “mistas”. De fato, a literatura em 
questão usualmente se relaciona (pelo menos por implicação) com alguma espécie de 
idealizado capitalismo laissez-faire (...) Surge assim uma situação que não é incomum na 
história do pensamento econômico: estão sendo criadas teorias que podem levantar problemas 
de grande interesse, mas que não conduzem ao entendimento do que realmente aconteceu, 
está acontecendo ou estaria acontecendo. 

M. Kalecki, (1981:123) 

 

CAPÍTULO 3 - KALECKI: O PAPEL DA DISTRIBUIÇÃO, O PRI�CÍPIO DA 

DEMA�DA EFETIVA E A DI�ÂMICA DA ECO�OMIA. 

Michal Kalecki, ao lado de Keynes, é por muitos considerado fundador da 

macroeconomia moderna. Sugere-se que a peculiaridade da formulação teórica de Kalecki se 

deve em grande medida à predominante influência teórica decorrente de Marx.52 Essa 

influência sobre Kalecki pode ser reconhecida na divisão da economia em classes, nas suas 

teorias dos preços e da distribuição da renda, que trazem implícitas as relações de poder 

típicas do sistema capitalista, enfatizando principalmente a relação entre trabalhadores e 

capitalistas e o caráter imperfeito da concorrência. 

Pode-se sugerir que o intuito principal do autor era explicar como funciona o sistema 

econômico capitalista, dada uma relativa estabilidade das suas estruturas. E, para tal, o 

princípio da demanda efetiva aparece como um elemento essencial para a dinâmica de 

funcionamento do sistema em que o investimento, assim como em Keynes, desempenha papel 

fundamental, pois determina o comportamento cíclico da economia. Ademais, ainda sobre o 

investimento, Kalecki realiza discussões acerca das suas restrições de natureza financeira. Por 

fim, embora não seja esse o foco do autor, sugere que a explicação para a tendência de 

crescimento de longo prazo do sistema capitalista residiria nos chamados fatores de 
                                                
52 Segundo JOBIM (1984), a origem do pensamento de Kalecki, especialmente sua teoria da demanda efetiva, 
encontra-se em Rosa Luxemburgo, em Tugan-Baranovski e em Marx - seja diretamente ou indiretamente pela 
obra dos dois primeiros autores. 
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desenvolvimento, dentre os quais está o progresso técnico.53 

 A seguir tais questões são discutidas em três diferentes seções, tendo como base 

principalmente a Teoria da Dinâmica Econômica. Na primeira seção abordam-se as teorias 

dos preços e a da distribuição, destacando uma das idiossincrasias da formulação de Kalecki: 

a ênfase nas assimetrias de poder entre os agentes – firmas ou indivíduos. Na segunda seção, 

apresenta-se e discute-se a sua formulação do princípio da demanda efetiva e, quando 

conveniente, são realizadas comparações com aquela feita por Keynes. Na última seção, o 

foco está sobre o investimento e, nos termos de Kalecki, sobre a conseqüente dinâmica da 

economia.    

 

3.1. Teorias dos preços e da distribuição.  

O contato inicial de Kalecki com a Economia se deu essencialmente via Marx. E, em 

grande medida, provavelmente devido a esse fato, contrariamente a Keynes, o autor 

desenvolveu sua teoria independentemente do “tronco marshalliano”, sem realizar qualquer 

menção a noções de equilíbrio ou de origem marginalista. Nesse sentido: 

Uma definição mais ampla de microfundamentos é aquela que não insiste na 
otimização, mas considera cuidadosamente o comportamento das unidades individuais 
tomadoras de decisão no desenvolvimento da teoria macroeconômica. A cuidadosa 
análise kaleckiana do comportamento das firmas quanto à determinação de preço, suas 
idéias sobre as atividades de investimento, os bancos e o comportamento dos sindicatos 
podem servir de base adequada para o fornecimento desses microfundamentos, em um 
esforço baseado num trabalho empírico cuidadoso e que leve em conta o ambiente 
macroeconômico em que esses agentes operam (DUTT, 2001:63). 

  

No entanto, segundo JOBIM (1984), apesar da origem de seu pensamento encontrar-se 

em Marx, Kalecki se utiliza apenas das categorias marxianas propriamente econômicas – 

                                                
53E, vale destacar, conforme já argumentado por POSSAS (1987), aqui estaria aberto o espaço para a 
complementaridade analítica da teoria dinâmica de Kalecki e da teoria do desenvolvimento econômico de 
Schumpeter, a fim de explicar a dinâmica geral de funcionamento do sistema econômico capitalista. Tal questão 
será abordada na última seção deste capítulo. 
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quais sejam, a diferenciação entre capitalistas e trabalhadores, e os conceitos de consumo e de 

investimento e a sua específica causação, o problema da “reprodução” -, deixando de lado as 

filosóficas – por exemplo, a dialética e o materialismo histórico. 

De início, sua teoria dos preços. Na abordagem de KALECKI (1954, CAPÍTULO 1), 

os preços refletem custos mais mark-up e, por conseguinte, o grau de monopólio.
54 A 

formação de preços, logo, reflete a distribuição de poder característica do mercado – nesse 

caso, em situações de mercado em oligopólio:  

A teoria da demanda efetiva de Kalecki não só dá ênfase aos aspectos 
macrodistributivos (...) mas principalmente contém a fundamental integração das 
abordagens micro e macro baseada numa teoria da empresa que leva em conta as 
características da imperfeição dos mercados, ou do “grau de monopólio”. Este último 
conceito não só está relacionado com a distribuição e com a demanda efetiva como 
ainda, através dela, com o nível de emprego e de utilização da capacidade produtiva 
(JOBIM, 1984:68). 

 

Segundo POSSAS e BALTAR (1981), o poder de fixação de preços refletido no grau 

de monopólio sintetiza a complexidade das relações de concorrência entre as empresas, da 

relação destas com suas empresas fornecedoras e com seus trabalhadores. Vale ainda observar 

que KALECKI diferencia as causas das variações de preços das matérias-primas e dos 

produtos industriais.  Conforme destaca JOBIM, as variações dos preços das matérias-primas 

básicas estão ligadas diretamente às variações na demanda, enquanto que os preços dos 

produtos industriais dependem mais de variações no grau de monopólio ou ainda de variações 

nos custos, mantido constante o grau de monopólio.     

A distribuição da renda em KALECKI é micro-estrutural e conseqüência direta do 

processo de formação de preços - este possuindo o mesmo caráter micro-estrutural. E, além 

do grau de monopólio influenciar a distribuição de renda entre as classes,55 as suas 

                                                
54 O grau de monopólio (g) ou poder de mercado da empresa é expresso através da relação g = p/u (sendo p o 
preço unitário e u os custos unitários diretos). 
55 Segundo KALECKI, “[e]m termos gerais, o grau de monopolização, a razão entre preços de matérias-primas e 
custos de salários por unidade e a composição industrial são os determinantes da parcela relativa dos salários na 
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modificações são também de grande importância, em alguns casos, para a distribuição de 

renda dentro da própria classe capitalista. Ademais, destaca no capítulo final de sua TDE:  

[s]e o efeito da elevação do grau de monopólio sobre a distribuição da renda 
nacional não for contrabalançado por outros fatores, haverá uma transferência relativa 
dos salários para os lucros e isso constituirá outro motivo para o retardamento da 
elevação da produção a longo prazo (1954:136).  

 

Dito de outra forma, excluídos os outros efeitos, ao diminuir a massa de salários, a 

elevação do grau de monopólio pode resultar numa diminuição da produção no futuro por 

conta da redução da propensão média a consumir e, portanto, do multiplicador. 

Sob a perspectiva teórica de Kalecki, a renda - assim como em Keynes - é determinada 

pelos gastos, mas o primeiro distingue o padrão de gastos entre as classes: investimento, 

consumo dos capitalistas e consumo dos trabalhadores. A renda, por sua vez, se divide entre 

lucros – determinados residualmente ex post - e salários. Baseado no esquema de três 

departamentos – produtores de bens de investimento, de bens de consumo dos capitalistas e 

de bens de consumo dos trabalhadores - e considerando a hipótese simplificadora de que os 

trabalhadores gastam tudo o que ganham56 – salários -, o autor apresenta o resultado de que os 

capitalistas ganham – lucros - o que gastam – consumo e investimento.57 Essa distinção entre 

                                                                                                                                                   
renda bruta do setor privado” (1954:23).  
56 Quando os trabalhadores não consomem a totalidade da sua renda, os lucros (P) se reduzirão no mesmo 
montante da poupança realizada pelos trabalhadores (Sw). No entanto, segundo JOBIM, Kalecki se omite em 
comentar o destino dado à poupança dos trabalhadores. Já a despoupança dos trabalhadores – ou endividamento 
– teria o mesmo efeito do déficit orçamentário que, assim como um saldo positivo na balança comercial, 
permitiriam uma elevação dos lucros dos capitalistas relativamente ao nível que obteriam somente pelos próprios 
gastos – consumo (Ck) e investimento (I). Assim, admitindo a despoupança dos trabalhadores, o desequilíbrio no 
orçamento (G –T) e na balança comercial (SBC), os lucros (P), serão determinados por: 

P = I +Ck + (G – T) + SBC – Sw 

Mas, já vale destacar que “Para a recuperação econômica, no entanto, o fundamental é o nível de gastos em 
investimento. O déficit orçamentário e o excedente de exportações, embora contribuam para expandir a demanda 
efetiva, são relevantes principalmente pelo seu efeito indutivo sobre as decisões de investir” (JOBIM, 1984:77). 
57 Sendo D1, D2 e D3 respectivamente os departamentos produtores de bens de capital, bens de consumo dos 
capitalistas e bens de consumo dos trabalhadores; P1, P2 e P3 os lucros brutos desses departamentos; W1, W2 e 
W3 os respectivos montantes de salários; I o investimento, Cc o consumo dos capitalistas e Cw o consumo dos 
trabalhadores. Sob a hipótese simplificadora de que os trabalhadores não poupam, KALECKI (1983, 
CAPÍTULO 1), baseado nas equações marxistas de reprodução, demonstra que, sendo P3= W1 + W2, dada a 
distribuição de renda, vem que (somando P1 + P2 em ambos os lados da equação): 

P1 + P2 + P3 = P1 + W1 + P2 + W2 
P = I + Cc 
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capitalistas e trabalhadores não seria propriamente uma definição de classes, mas “[u]ma 

hipótese de comportamento que, além de ser razoavelmente realista, facilita enormemente a 

exposição de sua concepção da demanda efetiva” (POSSAS e BALTAR, 1981:124).  

Esse esquema de três departamentos proposto por Kalecki permitiria ainda aplicações 

de caráter dinâmico. POSSAS e BALTAR enfatizam que o esquema de três departamentos 

deixaria em aberto a possibilidade de uma análise setorial58 dinâmica de integração analítica 

micro e macroeconômica. Tal divisão em três departamentos possibilitaria “[e]xplicitar a 

decomposição da produção de cada departamento, sob a forma de renda, em lucros brutos e 

salários, partindo das condições peculiares às indústrias que o compõem, com suas 

características de concorrência e estrutura a nível microeconômico” (1981:130). 

 Assim, sob uma abordagem dinâmica, a explicitação da distribuição da renda 

facilitaria a caracterização do movimento cíclico de acordo com a liderança de macro-setores 

no processo de crescimento.  Em particular, vale destacar que o setor produtor de bens de 

consumo dos assalariados cumpriria papel passivo na dinâmica capitalista: 

[I]sto se reflete não só na impossibilidade teórica de que esse setor tenha condições 
de liderar o crescimento, como ainda no fato de que sua taxa de crescimento e a 
repartição da renda desse setor não exercem qualquer influência sobre o comportamento 
da distribuição no conjunto da economia (POSSAS e BALTAR, 1981:157).   

 

Embora o princípio da demanda efetiva seja assunto da próxima seção, já é válido 

demarcar qual é então o papel dos fatores de distribuição no esquema teórico de KALECKI, 

levando já em consideração a vigência desse princípio. Nas palavras do próprio autor: 

[D]ado que os lucros são determinados pelo consumo e investimento dos 
capitalistas, é a renda dos trabalhadores (igual aqui ao consumo dos trabalhadores) que 
é determinada pelos “fatores de distribuição”. Dessa forma, o consumo e o investimento 
dos capitalistas, em conjunto com os “fatores de distribuição”, determinam o consumo 
dos trabalhadores e, conseqüentemente, a produção e o emprego em escala nacional 

                                                                                                                                                   
Ou seja, a massa de lucros será totalmente determinada pelos gastos dos capitalistas em consumo e investimento. 
58 Tal possibilidade é amplamente explorada por alguns dos recentes modelos de natureza multissetorial, assunto 
do capítulo 5. 
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(1954:37).59 

 

Identificar o papel desempenhado pela distribuição funcional da renda, como 

apresentado pela teoria de Kalecki, torna mais fácil expor o papel decisivo do investimento na 

determinação do nível de renda sem precisar recorrer a uma “função consumo” agregada – 

assim como fez Keynes. Dizem POSSAS e BALTAR,  

[I]sto é possível uma vez admitido que a distribuição da renda entre lucros e 
salários não depende dos mesmos fatores que incidem sobre a demanda efetiva, 
podendo ser considerada como um parâmetro estrutural, com o que se torna arbitrária 

qualquer tentativa de construção de um mecanismo automático de ajustamento entre 

demanda e renda pela mudança na distribuição (1981:120). 

 

Assim, a distribuição funcional da renda teria um papel apenas paramétrico, sendo 

legada ao nível de renda a função de “variável de ajuste”. Segundo POSSAS, a distribuição é 

uma variável “[“p]assiva” – “condicionante”, mas não “determinante” – para a dinâmica 

baseada na demanda efetiva” (1987: 95).  

No entanto, apesar de seu caráter paramétrico e passivo para a macrodinâmica, a 

distribuição funcional da renda seria importante para compor a análise das implicações 

dinâmicas do princípio da demanda efetiva, sendo, por conseguinte, uma variável de grande 

relevância para a compreensão da interação da micro e da macroeconomia. Lembrando 

também que a distribuição de renda em KALECKI é conseqüência do processo de formação 

de preços – e vale dizer, no contexto de concorrência imperfeita. Nesse sentido, essa primeira 

seção destacou ao menos dois elementos analíticos da teoria de Kalecki que não estavam 

presentes na teoria de Keynes discutida no capítulo 2: o caráter imperfeito da concorrência 

                                                
59 Retomando a notação da nr. 57 e a hipótese simplificadora de que os trabalhadores não poupam, KALECKI 
(1983, CAPÍTULO 1) demonstra que ao denotar W1/I, W2/Cc e W3/Cw por w1, w2 e w3 respectivamente, resulta 
que:  

Cw = (w1I + w2Cc)/ (1-w3). 
E para a renda nacional (Y), supondo economia fechada e sem governo, resulta que: 

Y= I + Cc + Cw = I + Cc + (w1I + w2Cc)/(1-w3). 
Segue-se que, dada a distribuição, “[a] renda (ou produto) nacional Y que se pode vender e os lucros P que se 
podem realizar são determinados, em qualquer circunstância (...) pelo nível de investimento I e pelo consumo Cc 
dos capitalistas...” (KALECKI, 1983:3). 
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capitalista e a explicitação de uma teoria de distribuição da renda.  

 

3.2. O princípio da demanda efetiva. 

Nessa seção, à semelhança do capítulo anterior, discute-se o princípio da demanda 

efetiva, mas dessa vez com base na abordagem de Kalecki, comparada com aquela realizada 

por Keynes.    

Para a construção de seu modelo - presente em sua forma completa na Teoria da 

Dinâmica Econômica (TDE) -, KALECKI supõe as condições estruturais como dadas – ou 

seja, ausência de mudanças tecnológicas, de política econômica, das estruturas produtivas e de 

mercado. A sua questão teórica central reside no funcionamento do mecanismo da demanda 

efetiva e de seus efeitos dinâmicos. Segundo POSSAS (1999), 

[e]m Kalecki, para quem o nível de emprego aparecia apenas subjacente, como uma 
decorrência implícita da validação de um certo volume de produção pelas vendas 
(demanda), o foco puro e exclusivo no resultado ex post permitiu tornar mais claro o 
essencial...(1999:19). 

 

E o essencial é justamente a determinação da renda pelos gastos. Os gastos 

determinam a renda - via processo multiplicador60 -, dados parâmetros estruturais como a 

propensão a consumir das classes e a distribuição de renda. Diferentemente de Keynes – que 

apenas supõe uma propensão marginal a consumir menor que a unidade para a média dos 

agentes -, Kalecki realiza uma diferenciação qualitativa entre trabalhadores e capitalistas no 

que se refere à autonomia dos gastos com respeito ao rendimento: além de os trabalhadores 

supostamente (por aproximação) não pouparem – ou seja, “gastam (consumo) tudo o que 

recebem (salários)”-, não gastariam acima do seu nível de renda, por conta também da 

dificuldade de obterem crédito. Já os capitalistas, além de não gastarem toda a sua renda, 

                                                
60 O multiplicador tal como definido por Kalecki, salienta POSSAS (1987), incorpora o efeito da distribuição 
funcional da renda. E, complementa o autor, “[u]ma eventual aplicação do “multiplicador” de Kalecki implica 
considerá-lo igualmente lógico e atemporal” (1987:90). 
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investem e têm acesso maior ao crédito e por isso, contrariamente aos trabalhadores, “ganham 

(lucros) o que gastam (investimento e consumo)”. Segundo POSSAS, “[é] esse o insight 

notável de Kalecki (...) frente à igualdade contábil entre os lucros brutos e o gasto capitalista 

em investimento e consumo, se pergunta pelo significado da equação – isto é, pelo sentido de 

sua determinação, se dos lucros para o gasto ou vice-versa” (1999:19).  

Como bem observam POSSAS e BALTAR, a eliminação das hipóteses 

simplificadoras sobre a autonomia dos gastos dos trabalhadores com relação ao nível de renda 

não alteraria essencialmente as conclusões sobre o funcionamento da demanda efetiva a que 

chega Kalecki. “Sob este aspecto, o importante a reter é a idéia de que o gasto capitalista, ao 

contrário do consumo dos trabalhadores, é por excelência autônomo, o que se deve 

essencialmente ao fato de que só os capitalistas investem” (1981:127). 

Quanto ao investimento – assunto da próxima seção -, vale destacar novamente uma 

observação feita na seção 2.2: o investimento, quando realizado, gera simultaneamente a 

poupança necessária para “financiá-lo” (no sentido monetário, ou de liquidez). Nas palavras 

de KALECKI, “uma conseqüência importante do que se acha exposto acima é que a taxa de 

juros não pode ser determinada pela demanda e pela oferta de capital novo porque o 

investimento é “autofinanciado”” (1954:39). A relação entre poupança e investimento a partir 

do princípio da demanda efetiva, portanto, pode e deve ser vista como uma identidade 

contábil – acrescida de uma relação de determinação causal deste para aquela.  Nesse sentido, 

a igualdade entre poupança e investimento - acrescido do saldo da balança comercial e do 

déficit orçamentário, no caso mais geral de economia aberta com governo – é válida em 

qualquer situação (KALECKI, 1954, CAPÍTULO 3).  

 A elasticidade de produção e a existência de capacidade ociosa seriam requisitos 

essenciais para que o nível de produção real possa se ajustar ao nível de demanda efetiva, 

ainda que em termos nominais a determinação seja imediata e necessariamente verdadeira. 
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“[I]sto significa que, existindo capacidade ociosa, uma variação na demanda pode conduzir a 

uma modificação no mesmo sentido – embora não necessariamente exclusiva – na produção 

real, através da variação no grau de utilização da capacidade produtiva61” (POSSAS e 

BALTAR, 1981:116). 

Ao contrário de Keynes, Kalecki não realizou um tratamento teórico do tempo 

econômico, sendo seu conteúdo temporal de natureza puramente contábil. De acordo com 

POSSAS, essa postura de Kalecki teria:  

[m]uitas vantagens, destacando-se a simplicidade, a captação do que é a meu ver o 
essencial – a determinação da renda pelo dispêndio (...) Mas, deixado nestes termos, 
também tem um inconveniente: não torna explícita a determinação da produção e do 
emprego como resultado de uma específica decisão capitalista – a de  produzir 
(1987:75). 

 

Assim, diferentemente de Keynes, Kalecki não trata as expectativas de maneira 

explícita, provavelmente em conseqüência de seu enfoque temporal puramente contábil e ex 

post.62 No entanto, pode-se sugerir que as expectativas estão implícitas em Kalecki na medida 

em que, para investir, os empresários levam em conta uma projeção do crescimento recente da 

demanda adicionalmente ao grau de utilização da capacidade produtiva adequado ao 

atendimento da demanda atual.  

No início dessa seção, foi enfatizado que a construção teórica de Kalecki se realiza sob 

                                                
61 Assim como discutido na próxima seção, Kalecki não inclui explicitamente o grau de utilização da capacidade 
produtiva como um dos determinantes do investimento. Tal inclusão explícita será feita por STEINDL (1952), 
para quem um excesso de capacidade indesejado, ou qualquer desvio do nível de utilização planejado, afetará a 
taxa de investimento: “[T]he reduced degree of utilization will mean additional excess capacity, which is not 
desired and planned by entrepreneurs, but which is forced upon them from outside by the deficiency of effective 
demand. This undesired excess of capacity will presumably have an unfavorable effect on investment. If the 
entrepreneur finds himself with more excess of capacity than he wants (…) then he will be strongly discouraged 
from undertaking any expansion (…) Furthermore, he will be discouraged from replacing his equipment by new, 
technically more efficient and modern equipment, unless the old equipment has become definitely useless, or its 
performance is at least seriously impaired” (1952:123, ênfase adicionada). E, complementa, “[T]he individual 
entrepreneur may think that by reducing investment he will cure his excess capacity, but in fact for industry as a 
whole this strategy has only the effect of making excess capacity even greater. The secondary fall in capital 
accumulation will again produce a fall in the degree of utilization, and after a certain time lag this will reduce 
capital accumulation further” (1952:123, ênfase adicionada). 
62 Lembrando que a formulação do princípio da demanda efetiva realizada por Keynes possui 
predominantemente caráter ex ante. 
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a premissa de estabilidade das estruturas. A adoção de comportamento convencional – nos 

termos de Keynes – pressupõe certa estabilidade de condições. Por conseguinte, 

[p]ode-se inferir que a análise de Kalecki, longe de omitir as expectativas incertas, 
as inclui na forma “keynesiana” básica – a “convencional”, que se funda precisamente 
na incerteza, e sob a hipótese mais simples de que as expectativas assim formadas 
permaneçam estáveis... (POSSAS, 1987:135).  

 

Dessa maneira, a omissão da incerteza não seria tão comprometedora e a não menção 

explícita às expectativas poderia ser contornada, até paradoxalmente, por uma justificativa 

analítica keynesiana. Ademais, POSSAS (1999) indica que o modelo de Kalecki “[é] 

inteiramente compatível com a adoção de uma hipótese de expectativas (...) “adaptativas”” 

(1999:34). E embora sua construção teórica baseada no princípio da demanda efetiva seja 

relativamente mais simples do que a de Keynes, permitiria explicitamente a construção de 

uma teoria dinâmica: “[o] princípio da demanda efetiva, em seus vários desdobramentos, é 

uma estrutura teórica consistente, capaz de explicar toda uma dimensão da natureza da 

dinâmica capitalista, desde que complementada por outra que focalize os componentes de 

permanente mutação63 dessa mesma dinâmica” (POSSAS e BALTAR, 1981:150-151). 

Após discorrer sobre os aspectos mais gerais da formulação de Kalecki do princípio da 

demanda efetiva, nos voltamos na próxima seção à sua teoria do investimento e à dinâmica da 

economia capitalista que, sob a perspectiva do autor, decorre fundamentalmente dessa 

variável. 

 

3.3. O investimento e a dinâmica da economia. 

 “[O] problema econômico central para a análise do funcionamento da economia 

capitalista, como Kalecki corretamente identificou, volta-se para a teoria dos determinantes 

                                                
63 Dentre esses componentes que determinam o caráter permanentemente mutante do sistema capitalista está o 
comportamento inovador, tema do capítulo 4. 
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do investimento e de seus efeitos” (POSSAS, 1999:31). No capítulo 9 da sua TDE, KALECKI 

explicita que a efetivação de novos investimentos depende de modificações que diminuam as 

restrições “[q]uer por motivo das limitações do mercado para o produto da firma, quer devido 

ao “risco crescente” e à limitação do mercado de capitais” (1954:79). Além disso, observa 

JOBIM, Kalecki reconhece três fases no processo de investimento, quais sejam, as decisões 

de investir e a encomenda do equipamento; a produção propriamente dita destes 

equipamentos; e a entrega deles. “Desta forma, as decisões de investir, os gastos em 

investimento e o acréscimo à capacidade produtiva, embora em igual montante, encontram-se 

afastados no tempo” (JOBIM, 1984:85). 

Mantendo a notação original da TDE, a taxa de decisões de investimento em capital 

fixo (D) seria função crescente da poupança bruta (S) e da taxa de mudança dos lucros por 

unidade de tempo (∆P/∆t), e função decrescente da mudança no estoque de capital fixo por 

unidade de tempo (∆K/∆t), lembrando que D é igual ao investimento em capital fixo (F) 

acrescido de um hiato temporal (τ) 64:     

 

Dt = Ft+τ =  aSt + b∆Pt/∆t - c∆Kt/∆t + d  (1) 65 66 

                                                
64 Sobre o hiato temporal, diz KALECKI, “[À]s decisões de investir em um dado período de tempo (...) seguem-
se, com um hiato temporal, investimentos efetivos. O hiato temporal é devido em grande parte ao período de 
construção, mas também reflete fatores como decisões empresariais retardadas” (1954:79). 
65 Segundo POSSAS (1987), “A justificativa básica para a introdução do termo aSt na equação do investimento – 
a compensação pela maior acumulação interna do risco financeiro crescente, para o investidor, de aumentar o seu 
grau de endividamento – parece-me inquestionável e representa um avanço substancial frente aos modelos do 
tipo acelerador. Não é tão clara, porém, a razão para considerar  esse efeito através de uma variável contínua em 
lugar, por exemplo, de fazê-lo por intermédio de uma restrição financeira (ainda que móvel) ao investimento...” 
(1987:127). Ou ainda, de acordo com POSSAS e BALTAR,“[a] consideração, a princípio algo surpreendente, da 
poupança entre os determinantes do investimento nesse modelo, só pode ser satisfatoriamente entendida após 
uma leitura atenta do texto de Kalecki onde a passagem do plano micro ao macroeconômico está exposta de 
forma perfeitamente inteligível (...) a poupança só poderia ter surgido no modelo precisamente da referida 
passagem micro-macroeconômica, sem a qual sua presença no mesmo não faria o mínimo sentido” (1981:143). 
Portanto, trata-se de uma concepção teórica distinta daquela baseada na causalidade da Lei de Say – ou seja, da 
renda para os gastos; nesse caso, da poupança para o investimento.  
66Vale observar que KALECKI inclui nesse fator os efeitos das inovações, modificações a longo prazo na taxa 
de juros e rendimentos nas ações (1954:81-82).  Conforme discussão da seção 3.3, nesse fator d estão os 
chamados fatores de desenvolvimento, dentre eles o progresso técnico, antecipando novamente a 
complementaridade analítica das teorias de Kalecki e de Schumpeter. 
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 Assim, o investimento em capital fixo seria função do nível de atividade – 

representado pela poupança bruta ou acumulação interna de lucros –, da variação do nível de 

atividade - representada pela taxa de mudança nos lucros e pela variação no estoque de capital 

– e de componentes exógenos.  

De acordo com KALECKI, a acumulação interna de capital das firmas – ou a 

poupança bruta destas – auxilia na transposição das barreiras aos planos de novos 

investimentos na medida em que representa uma maior disponibilidade de recursos para 

investimento tanto diretamente – a própria firma investir seus recursos - quanto indiretamente 

– atração de financiamento de terceiros. Pelo lado dos investidores, “[o] capital próprio67 da 

empresa determina um limite ao financiamento, a partir do qual seriam levantadas dúvidas 

quanto à sua futura solvência” (JOBIM, 1984:83) e, pelo lado das empresas, “[a]inda que não 

se apresentem dificuldades para obter financiamento, haverá um limite ao endividamento, 

determinado pelo seu capital próprio. Isso se deve ao risco crescente que a obrigação com 

terceiros envolve...” (1984:84).  

Ou seja, o primeiro termo da equação (1) busca captar a influência positiva da 

capacidade de autofinanciamento da empresa, representada pela sua acumulação interna, uma 

vez que afastaria as restrições impostas tanto pela limitação do mercado de capitais quanto 

pelo “risco crescente”.68 

O segundo e o terceiro termos da equação (1) representam uma aproximação linear da 

variação da taxa de lucros. Segundo POSSAS, dada a hipótese de estabilidade estrutural, as 

variações nessa taxa refletem efeitos líquidos das variações no grau de utilização da 

                                                
67 Lucros retidos e inversões dos proprietários. 
68 Vale observar que “O problema do risco crescente tal como formulado por Kalecki pressupõe a separação 
entre os capitais industrial e financeiro. Na medida em que ambos estejam unidos numa mesma empresa ou num 
grupo de empresas associadas, este fator deixa de operar” (JOBIM, 1984:94). Assim, complementa JOBIM, o 
nível de investimento deixaria de ser determinado pelo risco crescente e passa a ser determinado pela eficiência 
marginal do capital, dada a taxa de juros, tal como em Keynes. 
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capacidade produtiva, sendo que – ceteris paribus – o termo em ∆P exprime o efeito positivo 

sobre o investimento de uma maior utilização da capacidade produtiva e o termo de - ∆K o 

efeito negativo de uma maior capacidade ociosa. Assim, se o efeito líquido fosse positivo e, 

portanto, a variação da taxa de lucros também, isso estimularia novos investimentos.  

Por conta dessa dupla influência do nível de atividade e de sua taxa de variação, 

KALECKI argumenta que o “princípio da aceleração” é insuficiente para explicar o 

investimento em capital fixo.69 No entanto, seria uma suposição razoável no caso de 

investimento em estoques (J). Este seria uma função crescente da taxa de modificação da 

produção do setor privado (∆O/∆t) com um hiato temporal semelhante ao do investimento em 

capital fixo (θ): 

Jt+θ = e ∆Ot/∆t   (2) 

 

 Considerando que a mudança no estoque de capital fixo (∆K/∆t) é por definição igual 

ao investimento bruto em capital fixo (F) menos a depreciação (δ), KALECKI estabelece a 

seguinte relação: 

 

Ft+θ = [a/(1+c)] St + b´∆Pt/∆t + d´  (3)70 

 

KALECKI então define a fórmula para o investimento total (I) como: 

 

   I t+θ = [a/(1+c)] St + b´∆Pt/∆t + e ∆Ot/∆t + d’  (4)  

 

                                                
69 É válido ressaltar que, segundo KALECKI, “[o] nível de capital fixo varia relativamente pouco no decurso do 
ciclo, de modo que as flutuações na produção refletem principalmente as modificações do grau de utilização do 
equipamento” (1954:107).    
70 Sendo que: b’ = b/(1+c); d’ = (cδ + d)/(1+c) ; e Ft+θ   seria uma média ponderada de Ft+τ e Ft, onde θ seria um 
hiato temporal menor que τ. Vale também adiantar que KALECKI supõe [a/(1+c)] < 1 (1954:85-86). 
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 Acrescentando as suposições de equilíbrio do comércio externo e do orçamento do 

governo, conclui-se que a poupança será igual ao investimento. Assim, KALECKI redefine a 

equação (4) como: 

 

I t+θ = [a/(1+c)] It + b´∆Pt/∆t + e ∆Ot/∆t + d’  (5) 

 

 Ademais, decorrentes das mesmas suposições, KALECKI define, respectivamente, a 

relação entre lucros e investimento e a relação entre a produção e os lucros como: 

 

Pt = (It-ω + At)/(1-q)  (6)71 

Ot = (Pt + B’t)/(1-α’) + Et  (7)72 

∆Pt/∆t = [1/(1 – q)] ∆It/∆t  (8) 

∆Ot/∆t = [ 1/(1- q) (1 - α’)] ∆It/∆t  (9) 

 

 Substituindo (8) e (9) em (5) vem que: 

 

I t+θ = [a/(1+c)] It + {1/(1 – q) [b´ + e/(1- α’)]} ∆∆∆∆It/∆∆∆∆t +  d’  (10) . 

 

Seguindo a especificação de POSSAS (1987), ao levar em consideração a depreciação 

(δ) e considerando-a relativamente estável ao longo do ciclo, a equação final do ciclo em 

Kalecki pode ser expressa, em termos de investimento líquido (it = I t - δ), por:  

 

                                                
71 Sendo: A a parte estável do consumo dos capitalistas; q a propensão marginal a consumir dos capitalistas; e ω 
o hiato temporal entre os lucros e o investimento. Lembrando também que tal equação decorre da suposição de 
igualdade entre os lucros e o investimento mais o consumo dos capitalistas (1954:100).   
72 Sendo que B’ e α’ refletem questões distributivas e o sistema de impostos sobre os lucros; α’ é função direta 
da participação dos salários e ordenados na renda; e E representa o total de  impostos indiretos. 
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i t+θ = [a/(1+c)] it + {1/(1 – q) [b´ + e/(1- α’)]} ∆∆∆∆it/∆∆∆∆t +  g’  (11). 73 

 

Dessa forma, no papel dual do investimento – geração de estímulos dinâmicos através 

da demanda efetiva, por um lado, e a criação de nova capacidade produtiva, desestimulando 

novos investimentos, por outro lado - residiria parte da explicação das flutuações no nível da 

atividade econômica. E, “[a] defasagem endógena sistemática entre as flutuações do 

investimento (e da renda) e do estoque de capital permitem claramente reinterpretar o ciclo 

em termos de flutuações no grau de utilização da capacidade”74 (POSSAS, 1987:154). 

De acordo com KALECKI (1983, CAPÍTULO 4), este é um dos mais notáveis 

paradoxos do sistema capitalista: a ampliação do equipamento de capital contém em si a 

semente de uma depressão subseqüente. Desse papel dual do investimento combinado com a 

vigência do princípio da demanda efetiva resultaria “[u]m comportamento temporal que (...) 

pode assumir a forma de uma trajetória cíclica, dados valores adequados e plausíveis dos 

parâmetros” 75 (POSSAS e BALTAR, 1981:146). Assim, a dinâmica baseada no princípio da 

demanda efetiva explicaria a trajetória cíclica da economia capitalista. Quanto à tendência de 

longo prazo, parte de sua explicação poderia ser contemplada pelos fatores de 

desenvolvimento desencadeadores de mudanças estruturais. Nas palavras de POSSAS, 

[é] crucial delimitar claramente o espaço teórico do ciclo econômico (;...) proponho 
defini-lo conceitualmente (...) como o componente da dinâmica capitalista associado à 
atuação do princípio da demanda efetiva sob condições estruturais dadas ou estáveis, ao 

                                                
73Sendo que g’= d´ - δ {1 – [a/(1+c)]}. Lembrando que o termo g’ não está na equação original de Kalecki 
(POSSAS, 1987:149, nr. 247). 
74 Conforme introduzido na nota de rodapé 61, STEINDL considera o grau de utilização da capacidade 
explicitamente como determinante do investimento. Vejamos sua equação de determinação do investimento: 

It+θ = γCt + U(ut) + G(gt) + P(pt) 

O termo γCt é uma taxa de acumulação interna. Os termos U, G e P denotam, respectivamente, a influência da 
utilização da capacidade produtiva, da relação de alavancagem e da taxa de lucro (STEINDL, 1952:129). O que 
há de novo com relação à definição de Kalecki é justamente a inclusão direta do grau de utilização da capacidade 
produtiva como determinante do investimento. Segundo STEINDL, o investimento é uma função crescente do 
grau de utilização da capacidade produtiva: quando este é muito alto, o termo U(ut) é positivo; quando muito 
baixo, o termo torna-se negativo; por fim, quando nulo, significa que trata-se do grau planejado de utilização, 

daí portanto a sua influência nula sobre o investimento.    
75 Para mais detalhes ver POSSAS e BALTAR (1981), POSSAS (1987) e POSSAS (1999). 
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passo que a tendência será definida como o componente da dinâmica associado às 
mudanças estruturais de qualquer natureza (1987:161). 

 

Embora não seja esse o foco de Kalecki, explicita um componente autônomo de 

investimento, associado a mudanças estruturais – fatores de desenvolvimento,76 que 

explicariam parte da tendência positiva de crescimento de longo prazo do sistema capitalista. 

No próximo capítulo dedicado a Schumpeter e aos neoschumpeterianos, destacam-se as 

considerações que eles realizam sobre as inovações.  

No capítulo final de sua TDE, KALECKI argumenta que as inovações possuem um 

efeito semelhante a de um acréscimo dos lucros, na medida em que funcionam como um 

atrativo para a realização de novos investimentos. E, as inovações não estariam restritas a 

criações tecnológicas:  “[a] definição de inovações pode ser facilmente ampliada, passando a 

englobar fenômenos correlatos como a introdução de novos produtos (...), a abertura de novas 

fontes de matérias-primas...” (1954:134). E, vale observar: 

[a] mudança tecnológica, que Kalecki interpretou em um sentido schumpeteriano 
(...) não estimulava a economia por meio da elevação da produtividade do trabalho, do 
lado da oferta, mas estabelecendo um impulso para os planos de investimento. Nos 
modelos de Kalecki, o crescimento é determinado por fatores do lado da demanda, uma 
vez que a oferta não restringe a economia,77 nem mesmo no auge do ciclo” (DUTT, 
2001:33). 

 

Eis aqui outra questão importante: em larga medida, a análise de Kalecki – bem como 

a de Keynes – concede maior destaque à questão da demanda, por conta da predominância 

lógica dos gastos sobre a renda estabelecida pelo princípio da demanda efetiva. A própria 

menção de Kalecki às inovações e ao progresso técnico como fatores de desenvolvimento se 

pauta principalmente no estímulo que representam a novos investimentos. Schumpeter, por 

                                                
76 Nas palavras de KALECKI, “[o]s “fatores de desenvolvimento”, tais como as inovações, não permitem que o 
sistema se assente numa posição estática, gerando uma tendência ascendente a longo prazo. A acumulação de 
capital, que resulta do fato de que o investimento a longo prazo se encontra acima do nível da depreciação, por 
sua vez aumenta a amplitude da influência dos “fatores de desenvolvimento”, contribuindo dessa maneira para a 
manutenção da tendência a longo prazo” (1954:128) . 
77 Vale observar que essa constatação, sob a perspectiva de Kalecki, se aplica a economias desenvolvidas. 
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sua vez, apresenta um enfoque analítico predominantemente pautado no lado da oferta – em 

especial, os efeitos do comportamento inovador sobre o processo produtivo. No entanto, de 

um ponto de vista analítico que pretende lidar com a complexidade do sistema econômico, 

não há como desvencilhar artificialmente a oferta da demanda, pois estão intrinsecamente 

conectadas, tanto no que se refere à causalidade, quanto aos efeitos de retroalimentação. Por 

isso, as teorias desses autores são complementares, e não antagônicas como poderiam parecer 

à primeira vista. 

Com base em seu modelo teórico,78 KALECKI conclui então que o desenvolvimento a 

longo prazo não é inerente à economia capitalista. Por isso a necessidade dos “fatores de 

desenvolvimento”. E, “[E]ntre esses fatores apontamos as inovações em seu sentido mais 

amplo como o fator mais importante para promover o desenvolvimento” (1954:136).  

E aqui está destacada a possibilidade profícua de integração analítica das teorias de 

Keynes, Kalecki e Schumpeter. Os dois primeiros fornecem os elementos para a explicação da 

dinâmica de curto prazo baseada na demanda efetiva e o último, conforme discutido adiante, 

para a explicação das mudanças estruturais e da dinâmica a elas associada.  

E, assim como pode ser atribuída a Keynes a antecipação de elementos teóricos 

presentes na abordagem da complexidade, o mesmo pode ser dito de Kalecki e Schumpeter.79 

Retomando o que já foi dito sobre Keynes na seção 2.3 a respeito da incerteza, das 

expectativas e do princípio da demanda efetiva, pode-se argumentar que Kalecki adiciona 

outros elementos teóricos que possibilitariam a apreensão analítica de outras características da 

economia como um sistema dinâmico, adaptativo e complexo, em especial a sua 

caracterização heterogênea no nível dos agentes – capitalistas e trabalhadores – e no nível das 

                                                
78 Segundo POSSAS (1987), “[a]o expor a mecânica das flutuações endógenas na forma do “ciclo puro”, Kalecki 
não está supondo (...) um sistema econômico em “reprodução simples” ou “estacionário”, mas tão-somente, ao 
fazer por hipótese igual a zero o componente tendência, analisando em separado a parcela da trajetória global de 
um sistema em geral não-estacionário que é a responsável pelas flutuações que ela apresenta” (1987:157). 
79 A ser discutido no próximo capítulo. 
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firmas – concorrência imperfeita, e o seu esquema de três departamentos, que abre a 

possibilidade de uma análise setorial dinâmica, integrando analiticamente os níveis micro e 

macroeconômico, permitindo uma decomposição produtiva multissetorial.     

Antes de encerrar, vale reproduzir as palavras de POSSAS e BALTAR: “[A] 

problemática integração entre visões teóricas com tão pouca base em comum não impede que 

se devam empreender esforços nessa direção, considerando-se que a compreensão da 

dinâmica capitalista em toda a sua complexidade não dispensa qualquer uma delas” 

(1981:151). 

 

CO�CLUSÃO 

No presente capítulo demonstraram-se algumas das particularidades da teoria de 

Kalecki, com destaque para sua teoria dos preços e da distribuição, a sua formulação do 

princípio da demanda efetiva e a sua explicação para a dinâmica da economia, baseada no 

papel dual do investimento. Essas contribuições teóricas, por sua vez, à semelhança do que foi 

argumentado para Keynes, auxiliariam no processo de coleta de elementos que permitiriam 

uma caracterização mais pertinente ao sistema econômico como complexo.  

O objetivo de Kalecki era entender a dinâmica da economia, dada a estabilidade das 

estruturas. Por isso, antes de tudo, o seu modelo é de natureza teórica. Assim, a afirmação 

final da sua Teoria da Dinâmica Econômica de que a economia capitalista, se deixada à sua 

própria sorte, não apresenta uma tendência de crescimento de longo prazo, só pode ser 

entendida no escopo delimitado pelo seu modelo. Tal assertiva indicaria ainda que a 

explicação dessa tendência deve ser buscada nos fatores de desenvolvimento, tal como as 

inovações – tema do próximo capítulo. 
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[n]ormalmente se vê o problema de como o capitalismo administra as estruturas existentes, 
enquanto o relevante é saber como ele as cria e destrói. Enquanto não reconhecer isso, o 
pesquisador realizará um trabalho sem sentido. E quando o reconhece, sua visão da prática 
capitalista e de seus resultados sociais muda consideravelmente. 

J. Schumpeter, (1943:114). 
 

CAPÍTULO 4 – SCHUMPETER E OS �EOSCHUMPETERIA�OS: E�FOQUE 

DI�ÂMICO DA CO�CORRÊ�CIA, AS I�OVAÇÕES E O DESE�VOLVIME�TO 

ECO�ÔMICO. 

Pode-se dizer que Schumpeter, assim como Kalecki, foi efetivamente influenciado 

pela obra de Marx. Tal influência – ou semelhança - seria observável no seu enfoque sobre a 

explicação da dinâmica – “leis de movimento” - da economia capitalista. De tal opção teórica 

segue a necessidade de um enfoque dinâmico sobre o funcionamento desse sistema. Por outro 

lado, assim como Keynes, o autor se formou na tradição neoclássica, sofrendo grande 

influência da Teoria do Equilíbrio Geral walrasiana. Esse é, paradoxalmente, o ponto de 

partida para a construção de sua Teoria do Desenvolvimento Econômico e se faz presente nas 

diversas recorrências de Schumpeter a definições de equilíbrio.  

 No entanto, as grandes contribuições teóricas de Schumpeter, tendo em vista o 

objetivo do presente trabalho, residem justamente na sua caracterização dinâmica do processo 

de concorrência capitalista via inovação e no conseqüente processo endógeno de mudança 

estrutural. A dinâmica das mudanças provocadas pela introdução de inovações por parte de 

agentes econômicos – sob a perspectiva do autor, os empresários - representaria uma 

explicação plausível para a tendência de crescimento a longo prazo do sistema capitalista.80  

A busca por lucros “extraordinários” provoca a chamada “destruição criadora” por 

intermédio da introdução de inovações, desencadeadoras de crescimento e desenvolvimento 

econômicos ao promoverem lucros e estimularem novos investimentos. A capacidade de 

                                                
80 Embora, originalmente, o autor tenha se proposto construir uma teoria dos ciclos: as flutuações do sistema 
econômico capitalista seriam provocadas pela introdução de inovações e possuiriam necessariamente caráter 
cíclico.  
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transformação é, por conseguinte, inerente ao sistema capitalista, daí o caráter endógeno do 

processo de mudança estrutural – em especial, do progresso técnico - e, conseqüentemente, da 

explicação da dinâmica da economia – ou, nos termos de Schumpeter, do desenvolvimento 

econômico.  

A seguir, esses diversos assuntos relacionados à dinâmica da economia capitalista 

discutidos por Schumpeter e pelos neoschumpeterianos são abordados em três diferentes 

seções. Inicia-se pelo enfoque dinâmico sobre a concorrência passando, na segunda seção, ao 

grande protagonista desse capítulo: o processo inovativo. Na última seção, volta-se para a 

análise do desenvolvimento econômico decorrente desse processo. 

 

4.1. Um enfoque dinâmico sobre a concorrência capitalista. 

É possível sugerir que duas das influências teóricas sofridas por Schumpeter – Walras 

e Marx - sintetizariam o que provavelmente seja a principal contradição presente na obra do 

autor: um enfoque dinâmico sobre o processo de concorrência capitalista convivendo com 

aspectos analíticos de caráter estático e equilibrista.81   

 Primeiramente, faz-se necessário delimitar o conceito de concorrência capitalista 

considerado pelo presente trabalho. Segundo POSSAS (1989),  

[N]a tradição clássico-marxista,82 e em parte no próprio senso comum (não 
necessariamente o dos economistas), a concorrência capitalista é antes de tudo uma 
disputa permanente entre empresas ou produtores/vendedores pela sobrevivência no 
mercado (...) Nesse embate, todas as armas que não ameacem a convivência social são 
permitidas; em regra, porém são canalizadas para as inovações de qualquer natureza... 
(1989:55-56, ênfase adicionada). 

 

Ainda sob o prisma de POSSAS, a concorrência cumpre um duplo papel na dinâmica 

                                                
81 Contrariamente ao caso de Keynes, sugere-se, tais inclinações equilibristas de Schumpeter não teriam 
principalmente caráter retórico, mas refletiriam de fato algumas de suas preferências teóricas. 
82 E também, argumenta-se, na tradição schumpeteriana. 
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da economia: o de elemento nuclear no qual está apoiada a dinâmica econômica capitalista e 

“[s]e constitui em mediação teórica entre as leis gerais de movimento e as determinações 

mais complexas da trajetória real da economia”; e o de elemento central de articulação dos 

níveis micro e macroeconômico,83 ou seja, “[d]esde a esfera onde a concorrência – o seu locus 

próprio principal, a estrutura de mercado que configura uma dada estrutura competitiva – para 

a instância da dinâmica global, não-agregativa” (1989: 135-136).    

A partir de uma perspectiva schumpeteriana, a concorrência, em sua dimensão ativa, é 

o mecanismo pelo qual se introduzem as inovações – tema da próxima seção. O sistema 

capitalista possui incentivos endógenos à criação de diferenciação, na qual reside a essência 

do processo inovativo e a força motriz da dinâmica de transformação capitalista. Diz 

SCHUMPETER (1943): “O aspecto essencial a captar é que, ao tratar do capitalismo, estamos 

tratando de um processo evolutivo. Pode parecer estranho que alguém deixe de ver um fato 

tão óbvio que, ademais, já foi enfatizado há tanto tempo por Karl Marx” (1943:112, ênfase 

adicionada).  

O capitalismo é, por seu próprio caráter evolutivo, uma forma de mudança econômica. 

E o impulso fundamental desse caráter evolutivo do processo capitalista “[d]ecorre dos novos 

bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das 

novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria” (SCHUMPETER, 

1943:112). Ou seja, decorre da produção de inovações, “[q]ue incessantemente revoluciona a 

estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente 

criando uma nova. Esse processo de Destruição Criativa é o fato essencial acerca do 

capitalismo” (1943:113, ênfase adicionada).84 

                                                
83 Assim, por ser a concorrência um elo central entre os níveis micro e macroeconômico, sua caracterização não 
constitui apenas um problema definicional sem maiores conseqüências; é de fundamental importância para o 
entendimento do funcionamento da economia capitalista. É justamente nessa questão que se encontram as 
principais contribuições teóricas de Schumpeter – assim como de Kalecki – para o objetivo do presente trabalho.      
84 Vale registrar a interessante comparação entre a noção implícita de mudança incessante presente na idéia de 
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SCHUMPETER faz duas observações importantes sobre como analisar esse processo 

de destruição criativa: deve ser avaliado seu desempenho no tempo – e não em algum ponto 

específico do tempo -, pois se trata de um processo que se desdobra através de décadas ou de 

séculos; e não é válido apenas analisar o que ocorre nas partes desse processo para 

compreendê-lo globalmente, pois é um processo “orgânico”. 85 

Ao reconhecer que o relevante é saber como o capitalismo cria e destrói estruturas – e 

não como as administra -,86 a concepção de concorrência adquire um caráter distinto da idéia 

tradicional de concorrência perfeita,
87 a qual se desenrola essencialmente via preços: “[L]ogo 

que as concorrências de qualidade e o esforço de venda são admitidas nos sagrados recintos 

da teoria, a variável preço é desalojada de sua posição dominante” (SCHUMPETER, 

1943:114). Ainda sobre a concepção tradicional de concorrência, em geral atribui-se uma 

redução na intensidade da concorrência à concentração das atividades econômicas. Nas 

palavras de POSSAS,  

[O] que é mais importante como elemento comum com o enfoque neoclássico (...) é 
a equação entre concorrência e concorrência em preços, de modo que a perda relativa de 

                                                                                                                                                   
destruição criativa e a seguinte citação retirada do Manifesto Comunista: “A burguesia não pode existir sem 
revolucionar, constantemente, os instrumentos de produção e, desse modo, as relações da sociedade (...) A 
revolução constante de produção, os distúrbios ininterruptos de todas as condições sociais, as incertezas e 
agitações permanentes distinguiram a época burguesa de todas as anteriores. Todas as relações firmes, sólidas, 
com sua série de preconceitos e opiniões antigas e veneráveis foram varridas, todas as novas tornaram-se 
antiquadas antes que pudessem ossificar. Tudo o que é sólido derrete-se no ar, tudo o que é sagrado é profanado 
e os homens são por fim compelidos a enfrentar de modo sensato suas condições reais de vida e suas relações 
com seus semelhantes” (MARX e ENGELS, 1948: 13-14, ênfase adicionada). 
85 Pode-se dizer que essa caracterização do processo de “destruição criativa” como “orgânico” explicitaria uma 
antecipação realizada por Schumpeter a respeito de questões atualmente discutidas pela abordagem da 
complexidade: a impossibilidade lógica – ou o empobrecimento analítico - de se desvencilhar artificialmente o 
“todo” de suas “partes”, por conta das incontáveis relações de retroalimentação entre os diversos níveis. O 
próprio KEYNES (1933) também discorre sobre a organicidade: “[T]he atomic hypothesis which has worked so 
splendidly in physics break down in physics. We are faced at every turn with the problems of organic unity, of 
discreteness, of discontinuity – the whole is not equal to the sum of the parts, comparisons fail us, small changes 
produce large effects, the assumptions of a uniform and homogeneous continuum are not satisfied”( CWX: 262). 
86 SCHUMPETER, 1943, p. 114. 
87 Vale observar ainda que “[A] introdução de novos métodos de produção e novas mercadorias dificilmente é 
concebível sob concorrência perfeita – e perfeitamente imediata – desde o início. E isso significa que o grosso do 
que chamamos de progresso econômico é incompatível com ela” (SCHUMPETER, 1943: 139). E complementa: 
“[n]ão é suficiente argumentar que, como a concorrência perfeita é impossível nas modernas condições 
industriais – ou porque sempre tenha sido impossível -, o estabelecimento ou a unidade de controle de grande 
escala deva ser aceito como um mal necessário, inseparável do progresso econômico, que não pode ser sabotado 
por ele devido às forças inerentes a seu aparato produtivo. O que temos de aceitar é que ele se tornou a máquina 
mais poderosa desse progresso” (1943:141).  
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importância desta última para novas modalidades de concorrência tende a ser encarada 
como perda de competitividade (1989:137, ênfase adicionada).  

 

Ao discorrer sobre a concorrência capitalista como aquela que se trava por meio de 

novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta e novos tipos de organização – 

ou seja, inovações -, SCHUMPETER faz a seguinte irônica comparação: “[A] eficiência desse 

tipo de concorrência, perto do outro, é assim como um bombardeio comparado a se forçar 

uma porta” (1943:114). Ademais, destaca que a concorrência capitalista movida por 

inovações provoca efeitos não apenas quando existe fato, mas pelo simples fato de poder vir a 

existir. 

Outra diferença da abordagem de SCHUMPETER reside na constatação de que as 

práticas monopolistas são “parte de uma estratégia competitiva mais ampla de objetivos e de 

horizontes”: 88 

[O] principal valor, para uma grande empresa, da posição de vendedor único 
assegurada por patente ou por estratégias monopolísticas não consiste tanto na 
oportunidade de comportar-se temporariamente segundo o esquema monopolístico, mas 
sim na proteção que ela dá contra desorganizações temporárias do mercado e o espaço 
que ela assegura para planejamentos de longo prazo (SCHUMPETER, 1943:136, ênfase 
adicionada). 

 

Nesse sentido, vale observar que a proteção e o estímulo à competição – as políticas de 

defesa da concorrência - não podem se restringir ao combate de posições monopolistas ou 

oligopolistas, pois a competitividade de um mercado não se mede pelo número de empresas 

que o compõem: a concentração não é nem condição necessária, tampouco suficiente, para a 

acumulação de poder de mercado assimétrico e para a conseqüente possibilidade de exercê-lo 

de maneira anticompetitiva.89 Independentemente das estruturas de mercado vigentes, os 

                                                
88 POSSAS, 1989, p.138. Ainda segundo POSSAS, “[A] constante preocupação de Schumpeter em deslocar a 
discussão sobre as “práticas restritivas” - ou, atualizando a linguagem e o conceito, as “barreiras à entrada” – 
para o “longo prazo” e para as novas formas de concorrência dá um testemunho eloqüente da percepção que 
tinha desse problema” (1989:140). 
89 Sobre esse ponto, indica POSSAS: “[s]e é incorreto dar destaque exclusivo às “manobras defensivas” da 
grande empresa monopolista através de suas práticas restritivas”, seria um erro simétrico abordá-la unicamente 
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fatores sistêmicos90 de competitividade são importantes para definir um ambiente econômico 

competitivo ou, em outras palavras, em que se encontrem pressões competitivas constantes 

sobre as empresas, fomentando, por conseguinte, práticas eficientes de produção, o 

desenvolvimento de novos produtos e a produção geral de inovações. Dessa maneira,  

[t]alvez só caiba avaliar a competitividade diretamente em termos desse potencial 
transformador – e, neste sentido, dinâmico – de um determinado momento global do 
processo competitivo ou de um específico setor da economia capitalista. Assim, em 
poucas palavras, “mais competitivo” poderia nesse caso ser entendido como de maior 
potencial dinâmico, por transformação da estrutura competitiva e/ou por sua expansão 
(POSSAS, 1989:169, ênfase adicionada). 

 

O reconhecimento da importância dos fatores sistêmicos de competitividade tende a 

deslocar o foco das empresas e indústrias para as condições do ambiente em que se desenrola 

o processo competitivo, expandindo o escopo de análise - e até de proposição de políticas - 

para o nível macroeconômico. A dimensão sistêmica é um ponto crucial que deve ser levado 

em consideração para o estabelecimento de políticas, já que a eficácia das políticas depende 

principalmente da sua capacidade de influenciar as estratégias adotadas no nível 

microeconômico (POSSAS, 1996).   

A pressão competitiva supõe regras de política industrial e tecnológica, bem como o 

estabelecimento de fatores regulatórios e de infra-estrutura apropriados, que levem tanto ao 

                                                                                                                                                   
pelo ângulo do seu “poder ofensivo”, exercido através da diversificação produtiva. Em última análise, estas são 
duas faces necessárias e inseparáveis do processo competitivo em que está inserida a grande empresa: armas 
“ofensivas” e “defensivas” não são senão partes igualmente indispensáveis do arsenal do capital, que as utilizará 
em função da estratégia adotada e no momento adequado do processo competitivo (...) Por isso mesmo, seria 
teoricamente tão razoável deduzir a “maior competitividade” – se isto tem algum sentido – das maiores barreiras 
à entrada quanto da maior capacidade potencial de introduzir inovações...” (1989:163).  
90Quanto à sua natureza, os fatores sistêmicos podem ser divididos em: aqueles que estimulam a criação e 
consolidação do ambiente competitivo, fundamentalmente fatores regulatórios; aqueles que geram externalidades 
à competitividade empresarial, compreendendo condições adequadas de infra-estrutura; fatores político-
institucionais, que abrangem as políticas de corte horizontal: macroeconômicas – por exemplo, monetária, 
creditícia, fiscal, cambial, comercial e tarifária - e de promoção e fomento – por exemplo, incentivos fiscal, 
creditício e de financiamento aos investimentos em capacitação tecnológica, modernização, P&D, reestruturação 
tecnológica e produtiva. Com relação às condições de infra-estrutura, abrangem: condições sociais mais gerais, 
como educação e qualificação; infra-estrutura material, como transporte, energia e telecomunicações; e, por fim, 
mas não menos importante, a infra-estrutura de ciência e tecnologia. Quanto aos fatores político-institucionais, as 
políticas que os abrangem pretendem afetar tanto o próprio nível sistêmico quanto as empresas individualmente 
– lembrando que a competitividade é um atributo da empresa, e não da indústria. Por isso, a ênfase horizontal de 
tais políticas não implica que não há seletividade, atributo essencial a qualquer política (POSSAS, 1996). 
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seu exercício adequado sobre as empresas quanto permitam que elas exerçam seu potencial 

competitivo, atuando tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda. 

Retomando a definição racionalidade limitada de SIMON, ao se levar em conta a 

combinação entre incerteza no ambiente e complexidade no processo decisório, diversas 

soluções podem se apresentar como satisfatórias. Assim, a diversidade constitui um aspecto 

central para um adequado entendimento de qual é relação entre as estruturas de mercado e as 

estratégias empresariais. A diversidade de estratégias é característica do processo de 

concorrência capitalista, que embora tenha uma dimensão “passiva”- de eliminação de 

diferenças – tem principalmente uma dimensão “ativa”- de criação de diferenças. E é essa 

dimensão ativa que provoca mudanças nas estruturas de mercados. Segue-se que, para uma 

compreensão adequada do estado e da evolução das indústrias e dos mercados, deve-se ter 

claro que há uma interação dinâmica entre as estratégias das empresas e as estruturas de 

mercado. Estas são variáveis endógenas ao processo competitivo, cuja evolução só pode ser 

avaliada adequadamente pela sua interação com as estratégias das firmas (POSSAS e 

FAGUNDES, 1998). 

Dando continuidade ao enfoque dinâmico sobre a concorrência capitalista 

desenvolvido por Schumpeter, a concepção evolucionária91 dos neoschumpeterianos92 

NELSON e WINTER (1982) se apresenta como uma análise alternativa à teoria da firma 

neoclássica e focaliza os processos dinâmicos que determinam tanto os padrões de 

                                                
91A qualificação “evolucionária” diz respeito a uma sugerida aproximação com a biologia evolucionária – em 
contraste com a mecânica newtoniana clássica na qual se espelha a ortodoxia – e, num sentido mais amplo, 
sinaliza a ênfase nos processos de mudança econômica – em contraste com a análise estática e de equilíbrio 
neoclássicas. Dessa forma, tudo que se observa no presente é resultado de processos dinâmicos compreensíveis a 
partir das condições passadas. Assim, a concepção de NELSON e WINTER parte fundamentalmente da 
premissa de que a mudança, além de ser importante, apresenta um campo bastante interessante para a análise 
econômica. Entretanto, tal como citado adiante, outra premissa dos autores aponta para um aspecto 
potencialmente ainda mais transformador: de que, para que o processo de mudança econômica seja de fato 
compreendido, uma reconstrução dos fundamentos teóricos da ciência econômica se torna pré-condição.  
92 Segundo POSSAS (1988), o enfoque neoschumpeteriano “[a]tribui à inovação o papel de principal 
dinamizador da atividade econômica capitalista”. As suas diversas versões “procuram elaborar modelos onde 
tanto variáveis de comportamento quanto estruturais têm ação recíproca, gerando trajetórias não de equilíbrio, 
mas de mudança e transformação estrutural” (1988:158). 
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comportamento das firmas quanto os resultados no mercado no decorrer do tempo. Como bem 

observa POSSAS (1988), o marco teórico da abordagem evolucionista de NELSON e 

WINTER apresenta dois importantes pontos de ruptura: a hipótese de equilíbrio estático é 

abandonada, colocando o desequilíbrio e as assimetrias como fatores indispensáveis da 

mudança estrutural e da dinâmica; e, em função da presença de incerteza, abandona-se a idéia 

de maximização por parte dos agentes econômicos em favor da adoção de rotinas e do esforço 

inovador.  

Já no capítulo introdutório de sua Teoria Evolucionária, NELSON e WINTER 

destacam duas premissas fundamentais de sua opção teórica: “A primeira premissa da nossa 

empreitada não deveria ser controversa: resume-se ao fato de que a mudança econômica é 

importante e interessante” e “[a] segunda premissa do nosso trabalho – a de que uma grande 

reconstrução dos fundamentos teóricos de nossa disciplina constitui uma precondição para um 

significativo crescimento da nossa compreensão da mudança econômica” (1982:17-18, ênfase 

adicionada).  

Essa reconstrução dos fundamentos teóricos implica, conforme adiantado acima, o 

abandono de pressupostos tais como o princípio da maximização e o conceito de equilíbrio. 

Assim como já discutido na seção 1.1 do capítulo 1, a noção de equilíbrio neoclássica é 

incompatível com a questão fundamental da mudança econômica. Por definição, em estado de 

equilíbrio não existem mecanismos endógenos que desencadeiem mudanças, pois os agentes 

estariam, por hipótese, numa situação satisfatória, que não induz a alterações. Dessa forma, 

concedendo à mudança econômica o seu devido valor, ao invés do equilíbrio, é a trajetória 

dinâmica, típica do sistema capitalista, que se encontra em foco.  

Com relação às regras de decisão, a “racionalidade” no modelo evolucionário de 

NELSON e WINTER se exprime pela definição de racionalidade limitada de SIMON: os 

agentes não são maximizadores, e sim “satisficing”. Eles baseiam a sua modelagem 
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evolucionária no pressuposto de que, no curto e no médio prazos, as firmas se comportam 

com base em regras de decisão e procedimentos relativamente simples. Esses padrões 

comportamentais das firmas são definidos como rotinas,
93 as quais englobam desde rotinas 

técnicas relacionadas fundamentalmente ao processo produtivo – ou de curto prazo -, até 

aquelas rotinas relacionadas a decisões de investimento e gastos com P&D – de longo prazo. 

Mas não negam que há uma grande gama de comportamentos que não constituem “rotinas”, 

no sentido de seguirem um padrão regular e previsível;94 tais comportamentos entram como 

um elemento estocástico no modelo evolucionário. 

As rotinas de uma firma definem um conjunto de funções que determina qual será o 

seu comportamento em virtude tanto das condições externas quanto das internas à firma. E as 

rotinas não são encaradas como dados, e sim como resultado de um processo evolucionário 

que as moldou. Além disso, o foco sobre o mecanismo de seleção dos mercados é sobre a 

“seleção de diferenças” – ou inovações. A função do mercado, portanto, não é manter “as 

coisas como estão” e sim promover o dinamismo – e como apresentando na seção 3.3, o 

próprio desenvolvimento - pela seleção dessas diferenças. Esses processos guiados por rotinas 

e modificadores de rotinas são modelados como “buscas”, que constituem a contrapartida de 

mutação nos processos evolutivos naturais. A cada momento as firmas tomam decisões, 

confrontadas pelo mercado – onde a interação competitiva acontece - e, este sendo uma 

instituição, também co-evolui com a sociedade.95 Dependendo da resposta do mercado, o que 

refletirá sobre a lucratividade das empresas – no caso do modelo de NELSON e WINTER, o 

                                                
93 Embora não sejam distintos, em alguma medida, a definição de rotinas realizada pelos neoschumpeterianos se 
mostra semelhante, no sentido de serem comportamentos regulares racionais insurgidos num ambiente de 
incerteza, ao comportamento do tipo convencional definido por Keynes. E, retomando a observação da nr. 42 do 
capítulo 2, essa definição de rotinas não se mostra incompatível à caracterização dinâmica da concorrência feita 
originalmente por Schumpeter.  
94 Nas palavras de NELSON e WINTER, “Sem dúvida, há um grande conjunto de comportamentos empresariais 
que não constituem, no sentido ordinário do termo, “rotinas”. É óbvio, igualmente, que muitas decisões 
empresariais que são da maior importância tanto do ponto de vista da firma individual quanto da sociedade não 
são rotineiras” (1982:33). 
95 Novamente, a questão da organicidade discutida na nr. 85. 
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critério é lucro esperado -, as firmas adotarão ou não novas estratégias, o que provocará novas 

respostas do mercado. É assim que se desenrola, em geral, a lógica do processo evolucionário 

de busca e seleção, cujo resultado é uma trajetória em aberto,96 que apresenta mecanismos de 

causalidade e de retroalimentação entre as decisões e os seus efeitos, levando, por sua vez, à 

mudança do ambiente econômico. 

Delimitado o caráter dinâmico e incessantemente transformador do processo de 

concorrência capitalista, e sugerido o papel central das inovações para a compreensão dessa 

dinâmica, alcunhada de “destruição criativa”, volta-se, na próxima seção, estritamente à 

investigação da dinâmica do processo inovativo sob a perspectiva (neo)schumpeteriana. 

 

4.2. O processo inovativo, gerador de mudanças estruturais.  

SCHUMPETER inicia a sua Teoria do Desenvolvimento Econômico (TDE)
97 com a 

análise do fluxo circular, que representa o funcionamento do sistema econômico em equilíbrio 

estático. Nesse contexto, o sistema não apresentaria mudanças importantes98 e, por 

conseguinte, refletiria um estado de equilíbrio geral. Como também não há incerteza nesse 

estado, o tempo não cumpre papel no sistema econômico de reprodução rotineiro. Então, num 

contexto de fluxo circular, não faria sentido falar em capital, 99 crédito, 100 juros101 ou lucro.102     

                                                
96Vale ressaltar que “[O]s principais compromissos teóricos da teoria evolucionária têm aplicação direta 
precisamente na caracterização as transição de um período para o outro. Esses compromissos, entretanto, 
incluem a idéia de que o processo não é determinista; o resultado da busca, em particular é parcialmente 
estocástico” (NELSON e WINTER, 1982:40). 
97É válido destacar que a TDE foi escrita pelo jovem Schumpeter enquanto que Socialismo, Capitalista e 

Democacria (CSD) foi escrita pelo autor já maduro, com um intervalo de cerca de três décadas entre as duas 
obras. O CSD foi abordado na seção anterior, invertendo, para facilitar a argumentação proposta, a cronologia 
das duas obras. Nesse sentido, pode-se também sugerir que, no jovem Schumpeter, a recorrência ao arcabouço 
teórico do equilíbrio geral walrasiano é mais marcante, como pode ser visto na sua definição de fluxo circular.   
98Sobre essa questão, POSSAS (1987) esclarece que “[Q]uaisquer mudanças, mesmo adaptativas, admitidas no 
fluxo circular podem no máximo acarretar deslocamento ao longo das funções de produção, e não deslocamento 
delas. Essa hipótese é crucial e não pode ser relaxada, porquanto o fluxo circular é contraposto à inovação na 
medida em que esta é definida justamente pelo deslocamento da função de produção (ou da curva de custos), ou 
ainda pela criação de novas (ou novas “combinações produtivas)” (1987:171).  
99 Para SCHUMPETER, “[o] capital é um conceito do desenvolvimento, ao qual nada corresponde no fluxo 
circular. Esse conceito incorpora um aspecto do processo econômico que somente os fatos do desenvolvimento 
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Seguindo o raciocínio schumpeteriano, tais conceitos só fariam sentido no bojo de um 

processo de mudança estrutural e, por isso, gerador de novas oportunidades. No fenômeno 

fundamental do desenvolvimento econômico – tema da próxima seção -, ou de ruptura do 

estado estacionário, o empresário desempenharia papel essencial como promotor das causas 

primárias do progresso capitalista: as inovações,103 assim definidas porque provocam 

mudanças produtivas de grande impacto. Segundo POSSAS (1987): 

[O] impacto das inovações é uma consideração decisiva porque ele deve ser, por 
hipótese, de magnitude suficiente para romper o equilíbrio do fluxo circular, de tal 
modo que as reações provocadas não sejam apenas localizadas, contínuas e adaptativas, 
mas sim capazes de caracterizar um “desenvolvimento” e de levar eventualmente ao 
movimento cíclico para a economia como um todo (1987:184, ênfase adicionada). 

 

Em seu Business Cycles,
104 SCHUMPETER se refere às mudanças no processo 

econômico ocasionadas pelas inovações – tanto por seus efeitos primários quanto secundários 

– e à reação a elas por parte do sistema econômico como Evolução Econômica: 

                                                                                                                                                   
nos sugerem” (1912:83). E, segundo POSSAS, “[p]ara Schumpeter, o capital simplesmente não constitui fator 
de produção, seja originário ou derivado (...) Todo valor ou preço no fluxo circular, por conseguinte, tem de ser 
imputado aos fatores originários (trabalho e terra)” (1987:172). 
100 Sobre o crédito, diz SCHUMPETER: “[A]penas o empresário então, em princípio, precisa de crédito; este só 
cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento industrial (...) também é válida, a saber, a afirmação de 
que onde não há nenhum poder direto dos líderes de dispor dos meios de produção, o desenvolvimento é em 
princípio impossível sem o crédito” (1912:74). 
101 Segundo SCHUMPETER, “[O] juro não é, como o lucro, por exemplo, fruto direto do desenvolvimento, no 
sentido de ser um prêmio pelas suas realizações. Ao contrário, é antes um freio – um freio necessário numa 
economia de trocas – ao desenvolvimento, uma espécie de “imposto sobre o lucro empresarial”” (1912:140). E, 
de acordo com POSSAS, o juro “[T}rata-se sem dúvida de um fenômeno monetário, mas que só pode existir 
com o desenvolvimento, pois em nenhuma outra circunstância haverá risco com incerteza, que justifique a 
preferência pelo presente e assegure a possibilidade de remunerar, a partir do lucro, essa preferência” 
(1987:176). 
102Diz SCHUMPETER: “Sem o desenvolvimento não há nenhum lucro, sem o lucro, nenhum desenvolvimento. 
Para o sistema capitalista deve ser acrescentado ainda que sem o lucro não haveria acumulação de riqueza” 
(1912:103). Ainda sobre o lucro, vale adiantar a seguinte crítica presente em POSSAS: “[A] idéia de que o 
capitalismo, em condições de reprodução econômica sem mudança estrutural de qualquer natureza, não 
remunera a posse de capital em si mesma enquanto comando sobre meios de produção, força de trabalho e o 
processo produtivo é decerto tão “apriorística”, como arcabouço teórico, quanto a concepção clássica e marxista 
que ela implicitamente rejeita (...) sendo o lucro a motivação essencial e qualquer atividade capitalista, mesmo 
em condições de reprodução, o aumento do lucro, através da acumulação, é por decorrência um impulso 
igualmente congenial à lógica capitalista...” (1987: 179-180). 
103 Vale ressaltar desde já que inovação e invenção são conceitos diferentes: “[I]nnovation is possible without 
anything we should identify as invention and invention does not necessarily induce innovation” 
(SCHUMPETER, 1939:84). E, além disso, “[T]he social process which produces inventions and the social 
process which produces innovations do not stand in any invariant relation to each other and such relation as they 
display is much more complex than appears at first sight” (1939:86). 
104 Obra da também chamada fase madura de Schumpeter. 
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This terminological decision is (…) the expression of an analytic intention, namely, 
the intention to make the facts of innovation the basis of our model of the process of 
economic change (…) it should never be forgotten that at the outset all we need to say 
to anyone who doubt is: Look around you!  (1939:86-87). 

 

SCHUMPETER (1912) esclarece que todo método de produção em uso num dado 

momento se curva diante da adequação econômica. O objetivo da produção tecnológica, 

portanto, é determinado pelo sistema econômico. As inovações – que englobam novos 

produtos, novos processos de produção, novos mercados, novas fontes de matérias-primas e 

novas formas de organização –, ao romperem o fluxo circular, permitem o deslanche de um 

sistema expansivo e criativo, especialmente porque estimulam novos investimentos105 – 

inclusive em outras inovações -, adicionando ainda mais força à dimensão dinâmica 

diferenciadora do processo de concorrência capitalista. Segundo SCHUMPETER (1939): 

[i]nnovation is readily seen to be a distinct internal factor of change. It is an 
internal factor because the turning of existing factors of production to new uses is a 
purely economic process and, in capitalist society, purely a matter of business behavior. 
It is a distinct internal factor because it is not implied in, nor a mere consequence of, 
any other (1939:86). 

 

Sobre esse ponto, vale ainda citar uma definição presente em SCHUMPETER (1947), 

a respeito de respostas do tipo “adaptativas” e do tipo “criativas”: 

[W]henever an economy or a sector of an economy adapts itself to a change in its 
data in the way that traditional theory describes (…) we may speak of the development 
as adaptive response. And whenever the economy or an industry or some firms in an 
industry do something else, something that is outside of the range of existing practice, 
we may speak of creative response (1947:150). 

 

Em especial, a resposta do tipo criativa possui as seguintes características marcantes: 

“First(…) it can always be understood ex post; but it can practically never be understood ex 

ante (…) Secondly, creative response shapes the whole course of subsequent events and their 

                                                
105 Retomando a discussão realizada na seção 3.3, à p. 73, o processo de introdução de inovações, bem como as 
suas conseqüências diretas e indiretas, representam bem o elo indissociável entre o lado da oferta e o lado da 
demanda.  



 87 

“long run” outcome” (1947:150).  

No contexto de introdução de inovações e, conseqüentemente, de risco e de incerteza, 

Schumpeter deriva os papéis cruciais do capital e do crédito, pois o empreendedor necessita 

de recursos para promover seu projeto inovador. Como conseqüência desse processo de 

ruptura, se observa também a ocorrência do fenômeno monetário dos juros, derivado, por sua 

vez, da formação de lucros empresariais.  

Vale ainda observar que o lucro empresarial, decorrente de uma introdução bem 

sucedida de inovações,106 possuiria caráter temporário. Os períodos de prosperidade são 

desencadeados pela introdução de inovações, na medida em que, além de seus efeitos 

primários próprios, estimulam novos investimentos. No entanto, os estímulos provocados pela 

introdução das inovações teriam caráter finito por conta do próprio processo de concorrência 

– difusão das inovações, levando ao fim dos lucros – e pelo aumento do risco de introduzir 

outras inovações. Uma vez esgotada a força dos efeitos primários e secundários da introdução 

de determinada inovação, seria observado um processo de recessão, configurando uma 

tendência a um novo estado estacionário, até que outra inovação seja introduzida e inicie uma 

nova fase de progresso. 

Conforme adiantado na seção anterior, para NELSON e WINTER, a busca e a seleção 

são aspectos interativos do processo evolucionário. E é a ação conjunta desses dois processos 

que define o meio pelo qual se dá a evolução das firmas: aquelas que utilizam as tecnologias 

mais lucrativas crescem, e são essas tecnologias que tendem a ser imitadas e adotadas pelas 

outras firmas que usam tecnologias menos lucrativas. Além disso, a “[d]escontinuidade e 

mudança, mais do que evolução firme, são os traços mais nítidos do processo de busca de 

                                                
106 Diz SCHUMPETER (1939): “[I]nnovation is not only the most important immediate source of gains, but also 
indirectly produces, through the process it sets going, most of those situations from which windfall gains and 
losses arise and in which speculative operations acquire significant scope” (1939:105-106). Ou ainda, que “[t]he 
bulk of private fortunes is, in capitalist society, directly and indirectly the result of the process of which 
innovation is the “prime mover”” (1939:106).  
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inovações” (POSSAS, 1988:164). Já o processo de seleção de inovações cumpre o papel de 

validar ou não uma inovação realizada. Por sua vez, a difusão das inovações - cujos 

determinantes são diferentes dependendo de se a inovação é de produto ou de processo -, 

ocorre via substituição ou imitação. Ou seja,  

[a] difusão de inovações, vista pela ótica do processo de seleção, não pode ser 
limitada a uma análise comportamental (...) Ela passa a ser vista como fortemente 
condicionada, ainda que de modo não determinístico, pelo contexto estrutural – 
expresso numa dada “trajetória natural” da tecnologia – e institucional (POSSAS, 1988: 
165). 

 

Segundo o neoschumpeteriano DOSI (1984), as perspectivas de vantagens diferenciais 

com relação a tecnologias e lideranças de mercado bem sucedidas influenciam e estimulam o 

processo de inovação muito mais do que a estrutura de mercado ex ante em si. A estrutura de 

mercado deve ser tratada como uma variável endógena, porque ela depende de inovações 

passadas, de oportunidades tecnológicas passadas e de graus de apropriabilidade de inovações 

passados. 107 Altas oportunidades tecnológicas, altos graus de apropriabilidade privada e de 

cumulatividade do progresso técnico, tudo o mais constante, levam ao estabelecimento de 

firmas maiores e a altos graus de concentração. A concentração e o poder de mercado, além 

de serem resultado de desenvolvimentos tecnológicos, influenciam os incentivos correntes à 

inovação, na medida em que afetam a apropriabilidade das inovações e os padrões de 

rivalidade oligopolística.  

 DOSI (1982) argumenta que uma teoria da inovação não deveria somente explicar 

progressos técnicos incrementais sobre processos e produtos existentes, mas primeiramente 

interpretar transformações tecnológicas – de pequena ou grande magnitude. São apontadas 

três falhas básicas na abordagem que atribui a mudança técnica apenas à demanda – “demand-

                                                
107 Com relação às oportunidades tecnológicas e ao grau de apropriabilidade da inovação, DOSI (1984) aponta 
que representam condições interligadas para promover a atividade inovativa na economia capitalista, sendo que o 
grau de apropriabilidade, para qualquer nível de oportunidade tecnológica, define o grau de comprometimento 
das empresas com relação à atividade inovativa. 
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pull”: um conceito de reação passiva e mecânica das mudanças tecnológicas vis-à-vis as 

condições de mercado; a incapacidade de definir o porquê e quando de certos 

desenvolvimentos tecnológicos ao invés de outros; a negligência de mudanças no decorrer do 

tempo da capacidade inventiva, que não guarda nenhuma relação direta com condições de 

mercado cambiantes (DOSI, 1982:50). Outros aspectos do processo inovador deveriam ser 

levados em consideração: o papel das descobertas científicas; a crescente complexidade das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) - que fazem do processo inovativo um 

problema de planejamento de longo prazo; e a natureza intrinsecamente incerta da atividade 

inovativa. Já no que se refere às teorias do tipo “technology-push”, a falha residiria em não 

atribuir papel importante aos fatores econômicos no direcionamento do processo inovador, 

como se fosse um processo exógeno à economia, engendrado pelos engenheiros e cientistas. 

Assim: 

[O]ne realizes that, in actual fact, there is a complex structure of feed-backs 
between the economic environment and the directions of technological changes. A 
tentative theory of technical change should define – in a form as general as possible – 
the nature of these inter-active mechanisms (DOSI, 1982:51, ênfase adicionada). 

 

 FREEMAN & SOETE (1997) demonstram que muitos fatores além da P&D são 

importantes para determinar o sucesso inovativo. Entre esses fatores estão os aspectos 

sistêmicos da inovação, que influenciam tanto a taxa de difusão quanto os ganhos de 

produtividade associados a um processo de difusão particular. Destacam ainda a importância 

de enfatizar as interdependências entre inovações técnicas e organizacionais. 

Retomando como fonte inspiradora a definição kuhniana de paradigmas científicos, 

DOSI define um “paradigma tecnológico” como um modelo ou padrão de soluções de 

determinados problemas tecnológicos, baseados em princípios delimitados derivados das 
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ciências naturais e em certas tecnologias materiais.108 Já o paralelo ao conceito kuhniano de 

ciência normal é o de “trajetória tecnológica”: o padrão de atividade “normal” de soluções de 

problemas no âmbito do paradigma tecnológico. O objetivo teórico da abordagem de DOSI é 

a construção de um marco teórico dinâmico que deverá se apoiar essencialmente na atividade 

inovadora e em seus efeitos econômicos mais diretos (POSSAS, 1988). “[E]m síntese, tal 

abordagem oferece um caminho mais claro e promissor para construir um paradigma 

microdinâmico” (POSSAS, 1988:167).  

Dessa maneira, a identificação de um paradigma tecnológico se relaciona às questões 

genéricas para as quais é aplicado, ao material tecnológico que ele seleciona, às propriedades 

físicas e químicas que explora, e às dimensões econômicas e tecnológicas e aos trade-offs em 

que focaliza. O progresso técnico inerente a determinado paradigma tecnológico – a trajetória 

tecnológica – representa o padrão “normal” de solucionar os problemas específicos a 

determinado paradigma. No caso de uma mudança de paradigma – e por isso mais radical – 

surge de maneira mais intensa a incerteza.109 Segundo POSSAS,  

Todas essas características, econômicas e tecnológicas, do processo de inovação 
tecnológica apontam para a diversidade

110 – mantendo assim a tradição 
schumpeteriana– das firmas e unidades produtivas como um aspecto central do 
ambiente competitivo, e conseqüentemente de sua dinâmica (1988:169).  

 

No processo inovativo, o papel dos fatores econômicos, institucionais e sociais, devem 

ser detalhadamente considerados: a seleção, desde a pesquisa até a produção relacionada aos 

esforços tecnológicos, levando em conta questões como viabilidade, vendabilidade e 

lucratividade. O final lógico – no caso de inovações de produto – é o confronto com o 

                                                
108 Sobre a difusão de paradigmas técnico-econômicos, FREEMAN & SOETE argumentam que é um processo 
de tentativa e erro que envolve uma grande variedade institucional. Há vantagens evolucionárias nesta variedade 
e perigos consideráveis em se prender (lock in) precocemente a uma tecnologia ou organização padronizadas. É 
importante manter certa flexibilidade e deixar em aberto fontes alternativas de novas organizações e tecnologias.  
109 Conforme sugerido no capítulo 2, essa mudança de paradigma provocada pela introdução de inovações seria a 
principal fonte de incremento de incerteza numa economia como a capitalista. 
110Essa diversidade englobaria os seguintes aspectos: assimetrias tecnológicas; variedade tecnológica; e 
diversidade comportamental.  
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mercado, que funciona como ambiente seletivo. A diferença entre os estágios iniciais de 

seleção e o final reside justamente na questão temporal: no início, quando das escolhas de 

trajetórias tecnológicas, alguns indicadores econômicos atuam como guias a priori e o 

mercado atua como um selecionador ex post.  

“Changing economic conditions clearly interact with the process of selection of new 

technologies, with their development and finally with their obsolescence and substitution” 

(DOSI, 1982:56). Novas tecnologias são selecionadas via uma complexa interação entre 

alguns fatores econômicos fundamentais e outros fatores institucionais importantes. 

A difusão de inovações baseia-se tanto em seleção quanto em aprendizado. Os 

mecanismos de aprendizado são de três modalidades: investimento em P&D; processos 

informais de acumulação de conhecimento tecnológico dentro das firmas – learning by doing 

e learning by using; e desenvolvimento de externalidades inter e intraindustriais (POSSAS, 

1988). Há ainda casos extremos em que as vantagens cumulativas da inovação sejam de tal 

magnitude e provenham com tal rapidez que levem a situações de lock in: 111 

Situações extremas como essa, ao lado de outras mais comuns, como a 
cumulatividade (retornos crescentes dinâmicos) e as economias de escala, mostram os 
limites do mercado como mecanismo espontaneamente eficiente de seleção das 
inovações tecnológicas e de sua difusão, ao mesmo tempo em que sublinham a 
dificuldade em prever com um mínimo de segurança a evolução futura de uma trajetória 
tecnológica (POSSAS, 1988:172, ênfase adicionada). 

 

Antes de encerrar a presente seção, vale tecer considerações acerca dessa questão de 

seleção adversa pelo mercado representada, por exemplo, pela noção de lock in. Esse conceito 

nos remete à abordagem da complexidade, brevemente apresentada no capítulo 1, e ao 

conceito de incerteza discutido no capítulo 2, os quais, por sua vez, estão claramente 

                                                
111Conforme já indicado pelo próprio SCHUMPETER (1912), “[O] ótimo econômico e o perfeito 
tecnologicamente não precisam divergir, no entanto o fazem com freqüência, não apenas por causa da ignorância 
e da indolência, mas porque métodos que são tecnologicamente inferiores ainda podem ser os que melhor se 
ajustam às condições econômicas dadas” (1912:16). Ademais, sugere-se aqui outra convergência teórica entre a 
abordagem (neo)schumpeteriana e a abordagem da complexidade: a emergência de resultados macroeconômicos 
não previsíveis ou esperados.  
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interligados. Sendo a economia um sistema complexo, caracterizado pela presença de 

incerteza knightiana ou keynesiana, não há como prever qual será a evolução futura 

provocada por um elemento por si só desestabilizador como o processo inovativo. Porém, isso 

não quer dizer que não há nada a ser feito a respeito do estudo dos efeitos das inovações. A 

utilização de métodos de simulação, por exemplo, auxilia na investigação e análise dessas 

questões, na medida em que permite uma maior riqueza de detalhamento, em âmbito 

modelístico, da dinâmica do sistema concorrencial capitalista. Por outro lado, há que se ter em 

mente que, pela própria natureza complexa do sistema econômico capitalista, não se pode 

esperar nada além de estudos de trajetórias possíveis e em aberto.   

Após discorrer sobre algumas das características e questões relacionadas ao processo 

inovativo, na próxima seção focaliza-se o que esse processo provoca: o chamado, por 

SCHUMPETER, de desenvolvimento econômico. 

 

4.3. O desenvolvimento econômico.  

No segundo capítulo de sua TDE sobre o fenômeno fundamental do desenvolvimento 

econômico, SCHUMPETER argumenta que a análise “estática” é incapaz de predizer as 

conseqüências das mudanças no sistema econômico, de explicar a ocorrência de revoluções 

produtivas e os fenômenos que as acompanham:  

[E]ssa ocorrência da mudança “revolucionária” é justamente o nosso problema, o 
problema do desenvolvimento econômico num sentido muito estreito e formal. A razão 
pela qual colocamos assim o problema e nos afastamos da teoria tradicional não reside 
tanto no fato de que as mudanças econômicas, especialmente, se não unicamente, na 
época capitalista, ocorreram efetivamente assim e não mediante adaptação contínua, 
mas reside no fato de serem elas fecundas (1912:46, ênfase adicionada). 

 

Vale observar ainda que Schumpeter teria recusado a interpretação do processo 

desencadeador de mudanças gerado pelas inovações como “dinâmico” em contraposição ao 
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fluxo circular como “estático”, “[p]referindo especificá-lo como “desenvolvimento” ou 

“evolução” vis-à-vis de uma situação “estacionária” (sem crescimento)” 

(POSSAS,1987:177).112 

As mudanças espontâneas e descontínuas que rompem o fluxo circular surgem do lado 

da oferta, ou seja, seria o produtor o desencadeador da mudança econômica. “[P]ortanto, 

apesar de ser permissível e até necessário considerar as necessidades dos consumidores como 

uma força independente e, de fato, fundamental na teoria do fluxo circular, devemos tomar 

uma atitude diferente quando analisamos a mudança”
113 (SCHUMPETER, 1912:48). Além 

disso, “[N]a medida em que esse impulso tenha raízes sólidas na própria atividade capitalista, 

o desenvolvimento, oriundo das inovações, também é um fenômeno interno, endógeno ao 

sistema capitalista, embora se apresente como necessariamente extrínseco ao fluxo circular” 

(POSSAS, 1987:174).   

Pode-se dizer que, em consonância com a perspectiva da demanda efetiva,114 a 

principal fonte de recursos que permite o desencadeamento do processo inovativo não reside 

numa poupança prévia - abstenção por alguém do consumo de parte de sua renda regular -, e 

sim no próprio lucro empresarial – resultado da inovação bem sucedida – ou ainda, na 

                                                
112 Ao SCHUMPETER se referir ao desenvolvimento econômico na TDE, demarca que “Na primeira edição 
deste livro, chamei-o de “dinâmica”. Mas é preferível evitar aqui essa expressão, uma vez que nos desvia muito 
facilmente do caminho, por causa das associações que se vinculam a seus vários significados. Melhor, então, 
dizer simplesmente a que nos referimos, mudanças da vida econômica; ela muda parcialmente por causa das 
mudanças dos dados, às quais tende a se adaptar” (1912:47, nr. 6). 
113Aproveitando a própria explicação de Schumpeter, pode-se inferir que o princípio da demanda efetiva 
predominaria no curto prazo – ou, nos termos de Schumpeter, no fluxo circular -, mas que, numa situação de 
mudança, prevaleceria o lado da oferta, via comportamento inovador. No entanto, apesar de, a princípio, essa 
intuição fazer sentido, há que se observar que a caracterização estacionária de fluxo circular realizada por 
Schumpeter se mostra insatisfatória quando comparada à estrutura teórica de Keynes e Kalecki.  
114 Diz SCHUMPETER: “[S]aving and investment, as here defined, are of course distinct events. The former 
exerts influence of its own independently of investment and the latter can be financed, as we shall see, from 
sources other than saving” (1939:76, ênfase adicionada). Ou ainda, “Moreover, saving, even if invested, need not 
issue into real investment as readily as the reasoning of older authors seem to imply. Not only can the saver 
invest by financing other’s people consumption, but his money may serve to finance producer’s deficits or to pay 
debts. Even if it does not, it need not be applied in such a way as to entail increase of the national stock of 
durable producer’s goods (…) But is vital to realize clearly that any want of coordination which we may observe 
is not simply due to the absence of an equilibrating mechanism; for, though different acts and very often the acts 
of different people, saving and investment are interdependent and correspective so as to shape each other” 
(1939:77, ênfase adicionada). 
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“[c]riação de poder de compra pelos bancos. A forma que toma é imaterial (...) É sempre uma 

questão, não de transformar o poder de compra que já existe em propriedade de alguém, mas 

da criação de novo poder de compra a partir do nada” (SCHUMPETER, 1912:52-3). 

Schumpeter define o fenômeno do crédito como a criação de poder de compra com o 

propósito de transferi-lo ao empresário. A concessão do crédito confiaria ao empresário um 

comando sobre os bens de que necessita para levar à frente o processo inovativo, ou seja, as 

forças produtivas. “Assim a função principal do mercado monetário ou de capital é o 

comércio de crédito com o propósito de financiar o desenvolvimento. O desenvolvimento cria 

e alimenta esse mercado” (1912:86). Ainda nessa linha de raciocínio, o autor define capital 

como “[u]m meio de ditar uma nova direção para a produção” (1912:80) ou como “[u]m 

fundo de poder de compra” (1912:82). 

SCHUMPETER (1939) desenvolve então sua teoria dos ciclos baseado no processo de 

mudanças desencadeado pela introdução de inovações. Cada fase cíclica – prosperidade, 

recessão,115 depressão116 e recuperação - representa um fenômeno distinto, compreensível a 

partir das diferentes “forças” que predominam. A segunda e a quarta fases – recessão e 

recuperação - são semelhantes quanto à natureza do mecanismo em curso.  Já a primeira e a 

terceira fases – prosperidade e depressão - diferem quanto à natureza do impulso que age 

sobre o sistema e aos desvios que desencadeiam, mas são similares quanto ao fato de que 

“[t]he system draws away from equilibrium and into disequilibrium” (1939:156). Na TDE 

havia explicado que “[o] boom termina e a depressão começa após a passagem do tempo que 

                                                
115No que se refere à contraposição entre a fase de prosperidade e a de recessão, diz SCHUMPETER 
“[C]ommonly, prosperity is associated with social well-being, and recession with a falling standard of life. In our 
picture they are not, and there is even an implication to the contrary (…) Prosperity in our sense is, in fact, very 
far from being synonymous with welfare – witness, for example, “hungry forties”. And times of prolonged 
“depression” are very far from being synonymous with misery – witness, for example, the progress in the 
standard of life of the working classes, 1873-1897” (1939:142, ênfase adicionada). 
116Sobre a fase chamada de “depressão”, SCHUMPETER (1912) enfatiza que “[à] parte a assimilação das 
inovações que acaba de ocupar a nossa atenção, o período de depressão faz algo mais que não salta tanto à vista 
quanto os fenômenos aos quais deve o seu nome: cumpre o que o boom prometeu. E esse efeito é duradouro, ao 
passo que os fenômenos sentidos como desagradáveis são temporários. A corrente de bens é enriquecida, a 
produção parcialmente reorganizada, os custos de produção diminuídos e o que a princípio aparece como lucro 
empresarial incrementa depois as rendas reais permanentes de outras classes” (1912:161-2, ênfase adicionada). 
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deve transcorrer antes que os produtos dos novos empreendimentos possam aparecer no 

mercado” (1912:142). 

Ainda sobre o fenômeno do desenvolvimento econômico, SCHUMPETER (1912) 

destaca que contratempos dos mais variados podem obstruir o desenvolvimento. E o 

desenvolvimento econômico apresenta altos e baixos “[p]orque as combinações novas não 

são, como se poderia esperar segundo os princípios gerais de probabilidade, distribuídos 

uniformemente através do tempo (...) mas aparecem, se é que o fazem, descontinuamente, em 

grupos ou bandos” (1912:148). Entretanto, segundo POSSAS (1987), essa atribuição de 

Schumpeter possui duas falhas argumentativas interligadas: “[P]rimeiro Schumpeter afasta 

ávida e indevidamente a possibilidade de auto-sustentação do processo de expansão gerado na 

“onda secundária” pelos efeitos multiplicadores e aceleradores, que é precisamente o utilizado 

por Kalecki e pelos modelos neokeynesianos de ciclo” (1987:196). Ademais, a onda 

secundária117 pode assumir proporções maiores que a primária. 

Quanto ao segundo problema, encontra-se no referencial estático de equilíbrio do 

fluxo circular, pois:  

[n]ão representa para Schumpeter uma referência abstrata, mas sim uma tendência 

real atribuída ao sistema capitalista, na melhor tradição canônica neoclássica; a 
“estática” não é uma construção conceitual ou auxiliar, mas parte integrante essencial 
do esquema analítico, a ponto de constituir o único elemento explicativo da reversão 
cíclica (POSSAS, 1987:197). 

 

A recorrência ao referencial estático de equilíbrio do “fluxo circular” também teria 

levado Schumpeter a estabelecer uma dicotomia ambígua entre as mudanças que provocam 

apenas “reações adaptativas” e as que levam à “ruptura” efetiva do “equilíbrio” anterior. O 

melhor a se fazer seria uma diferenciação de grau, pois ambas seriam “rupturas” que 

                                                
117 Segundo POSSAS, “Cabe ressaltar que a onda secundária não representa um “prolongamento” da primária – 
as inovações e seus efeitos diretos – mas um novo conjunto de elementos descritivos e/ou explicativos do 
processo real, acrescentados ao quadro como que em camadas sucessivas, tornando-o mais completo” 
(1987:187). 
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provocam “reações” no sistema. “Essa “distinção de grau” implica assumir (...) que nem toda 

inovação produz “desenvolvimento” e/ou “ciclo”, e que estes sejam definidos também por um 

critério de impacto quantitativo” (POSSAS, 1987:191, nr. 88).  

 Assim, a teoria do ciclo de Schumpeter não teria sustentação, na medida em que não 

fornece uma explicação suficiente para a determinação de uma trajetória de natureza cíclica a 

partir da introdução de inovações. Por outro lado, o essencial da tese de Schumpeter seria 

verdadeiro, ou seja, que as inovações provocam constantemente mudanças estruturais no 

sistema econômico capitalista e que nesse processo incessante de mudanças – destruição 

criativa – se encontra a essência do capitalismo (POSSAS, 1987).  

Nesse sentido, dessa tese essencial de Schumpeter emergiria “[u]ma teoria da 

“expansão a longo prazo”, ou da tendência – não necessariamente cíclica –, embora falte 

ainda uma peça extremamente importante: uma explicação minimamente sistemática e 

convincente da introdução de inovações” (POSSAS, 1987:199). Para tal teoria da expansão a 

longo prazo – ou nos termos de Kalecki, para a “explicação para a tendência de crescimento 

de longo prazo do sistema capitalista” -, basta reter apenas a característica distintiva de 

ausência de mudanças estruturais do fluxo circular – o que, vale retomar, se aproxima da 

abordagem de Kalecki, quando da análise da dinâmica engendrada pelo princípio da demanda 

efetiva, a qual pressupõe ausência de mudanças estruturais – para que dele emergisse o ciclo 

como sua trajetória característica – assim como na teoria dos ciclos kaleckiana. Em 

complemento, o processo inovativo geraria “[u]ma trajetória distinta, não necessariamente 

cíclica, como propriedade dinâmica da mudança estrutural” (1987:203) . 

Atinge-se, nesse ponto, a conclusão da apresentação e explicação de uma das teses que 

norteiam a presente dissertação.118 O assunto central desse capítulo se refere à principal fonte 

                                                
118 Vale repetir que essa tese foi largamente discutida por POSSAS (1987) e norteia todos os trabalhos 
acadêmicos do autor relacionado ao assunto em pauta. 
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de mudança econômica, sob a perspectiva schumpeteriana: as inovações. Dado o caráter 

impulsionador, mas não ilimitado, da introdução das inovações, nelas residiria uma causa 

importante dos ciclos econômicos. No entanto, retomando a teoria dos ciclos de Kalecki119 e a 

dinâmica subjacente à demanda efetiva – dadas as condições estruturais -, sugeriu-se que a 

dinâmica do processo de mudança estrutural definida por Schumpeter seria na verdade uma 

explicação para a tendência de crescimento de longo prazo da economia capitalista. 

O processo de difusão de inovações, conforme argumentam FREEMAN & SOETE, 

explica ainda a diversidade no que se refere às performances de crescimento e 

desenvolvimento econômicos dos países. Residiria aí, portanto, uma das explicações para o 

fato de que o “abismo” que separa os países desenvolvidos de boa parte dos não 

desenvolvidos tem aumentado. “Development is not about individual product and successes 

but about the capacity to establish interrelated technology systems in evolution, which 

generate synergies for self-sustained growth processes” (FREEMAN & SOETE, 1997:361). 

  

CO�CLUSÃO 

 No presente capítulo destacaram-se o enfoque dinâmico schumpeteriano sobre a 

concorrência capitalista e aquele que seria o principal desencadeador de mudanças estruturais: 

as inovações. Originalmente, Schumpeter atribui às inovações a explicação para os ciclos 

econômicos. No entanto, seguindo a idéia original de POSSAS (1987), sugeriu-se que nas 

inovações estaria parte da explicação para a tendência de longo prazo da economia capitalista. 

 Discutiu-se também como se desenrola o processo de geração e difusão de inovações, 

                                                
119 Segundo o próprio SCHUMPETER (1939), “As another example, Mr. Kalecki’s theory may be mentioned. It 
follows well-established tradition in making investment pivotal in the description of cyclical  sequences, but it 
does so in an original way. In order to derive cycles in investment which generate, instead of being generated by, 
the cyclical impulse, Mr. Kalecki introduces the period that must elapse between the order for an equipment 
good and its delivery, which for simplicity’s sake he assumes to be constant (or nearly so) and the same for all 
investment goods. Now we could try to make this lag produce a cycle (…) we might make deliveries of new 
investment goods (minus those intended for replacement) directly depend on the amount of investment that 
existed at an earlier point of time” (1939:186). 
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bem como a ocorrência de resultados imprevistos por conta do seu caráter cumulativo. Dessa 

forma, com a discussão da teoria (neo)schumpeteriana, cumpriu-se o objetivo da primeira 

parte dessa dissertação: apresentar uma base teórico-metodológica compatível com uma 

integração analítica dinâmica e complexa da micro e da macroeconomia. 

*** 

 Antes de passar à Parte II, cabe tecer alguns comentários. Discutiram-se no capítulo 1 

as possibilidades de alcance de mais elementos teóricos que baseiem uma integração analítica 

dos níveis micro e macroeconômico. Essa possibilidade torna-se especialmente factível e 

interessante por meio da superação de alguns dos pilares teórico-metodológicos da teoria 

neoclássica – por exemplo, o equilíbrio e a maximização. Para a realização dessa discussão, 

recorreu-se principalmente à definição de racionalidade limitada e procedimental de Simon e 

à abordagem da complexidade, tomadas como referência para o desenvolvimento de uma base 

teórica e metodológica alternativa ao mainstream.  

O capítulo 2 mostrou as contribuições pertinentes da teoria (pós-)keynesiana. 

Discutiu-se especialmente a decisão sob incerteza e o processo de formação de expectativas, e 

o princípio da demanda efetiva. A colocação da incerteza em lugar central permite uma 

grande diversidade de comportamentos, igualmente racionais, que trazem consigo explícita a 

idéia de imprevisibilidade de resultados. E o PDE demarca a relação de causalidade 

característica da economia capitalista, dos gastos para a renda. 

No capítulo 3 destacaram-se a teoria dos preços e da distribuição, o princípio da 

demanda efetiva e a explicação para a dinâmica da economia sugeridos por Kalecki. A sua 

caracterização heterogênea no nível dos agentes e no nível das firmas, e o seu esquema de três 

departamentos, abre a possibilidade de uma análise setorial dinâmica, integrando 

analiticamente os níveis micro e macroeconômico, permitindo uma decomposição produtiva 

multissetorial.  
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Por fim, no capítulo 4 discutiram-se o enfoque dinâmico (neo)schumpeteriano sobre a 

concorrência capitalista e o papel central das inovações. Ademais, sugeriu-se que nas 

inovações estaria parte da explicação para a tendência de longo prazo da economia capitalista 

e, por conseguinte, para o desenvolvimento econômico. 

Segue-se que, todos os autores discutidos até então contribuem com elementos 

teóricos e metodológicos que, tomados juntos, compõem uma base teórica para um enfoque 

micro-macrodinâmico. A teoria dos ciclos de Kalecki baseada na dinâmica da demanda 

efetiva e a dinâmica da mudança estrutural sugerida por Schumpeter comporiam alguns dos 

pilares teóricos necessários para a explicação da dinâmica do funcionamento do sistema 

capitalista – ciclos e tendência.  

Outras fontes residiriam na teoria de Keynes, a qual fornece fundamentos para a 

caracterização do processo de decisão dos agentes sob condições de incerteza - especialmente 

no que diz respeito às implicações sobre a sua teoria do investimento -, e na discussão de 

racionalidade realizada por Simon. Ambas as contribuições teóricas, assim como a 

heterogeneidade dos agentes sugeridas por Kalecki e pela abordagem (neo)schumpeteriana, 

permitiriam uma microfundamentação mais apropriada a sistemas complexos. Quanto à  

abordagem da complexidade, em contraposição ao aparato teórico-metodológico 

(neo)clássico, internaliza no escopo da ciência econômica uma maior riqueza de 

características e mecanismos dinâmicos. Sugeriu-se, inclusive, que alguns dos elementos 

analíticos dessa abordagem já estariam presentes em alguns dos autores supracitados. 

Para o cumprimento do objetivo delimitado por esse trabalho resta discutir como essa 

base teórica alternativa apresentada nos capítulos 1 a 4 poderia auxiliar na análise do 

funcionamento real da economia. Em outras palavras, se essa base teórica constitui de fato 

uma boa ferramenta para o entendimento da economia tal como ela é, um sistema dinâmico, 

adaptativo e complexo. O enfrentamento dessa tarefa fica a cargo do próximo capítulo. 
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Contudo, se a teoria clássica é apenas aplicável ao caso do pleno emprego, torna-se 
obviamente enganoso aplicá-la aos problemas do desemprego involuntário – supondo-se que 
tal coisa exista (e quem negará). Os teóricos da escola clássica são comparáveis a geometras 
euclideanos em um mundo não euclideano, os quais, descobrindo que, na realidade, as linhas 
aparentemente paralelas se encontram com muita freqüência, as criticam por não se 
conservarem retas, como único recurso contra as desastrosas interseções que se produzem. 
Sendo esta a realidade, não há, de fato, nenhuma outra solução a não ser rejeitar o axioma das 
paralelas e elaborar uma geometria não euclideana. A ciência econômica reclama hoje uma 
medida desse gênero.  

J. M. Keynes, (1936:24). 

 

CAPÍTULO 5 – AS CO�TRIBUIÇÕES TEÓRICAS POTE�CIAIS A PARTIR DA 

I�TEGRAÇÃO A�ALÍTICA DA MICRO E DA MACROECO�OMIA. 

Na Parte I, realizou-se um esforço de síntese de contribuições de alguns autores que 

provocaram inflexões teóricas e suscitaram linhas de pesquisa alternativas ao mainstream da 

Economia. Argumentou-se que essas correntes de pensamento heterodoxo possibilitam, 

especialmente se tomadas juntas, um enfoque mais adequado ao objeto da ciência econômica. 

Retomando os elementos teóricos elencados na Parte I, nessa Parte II – composta por 

um capítulo -, realiza-se um esforço analítico-argumentativo no sentido de apontar os 

possíveis avanços no poder explicativo da ciência econômica que decorreriam de uma 

abordagem que possibilite trazer para dentro do escopo da teoria uma maior riqueza de 

características e elementos próprios de sistemas complexos. Conforme argumentado adiante, 

uma abordagem que pode cumprir essas tarefas é uma que integre, analiticamente, a micro e a 

macroeconomia, desde que satisfeitos alguns requisitos.     

O capítulo está estruturado em três seções. Na primeira seção, são elencadas algumas 

questões teóricas que se mostram relevantes no contexto de um sistema dinâmico, adaptativo 

e complexo, como o econômico, bem como alguns requisitos considerados necessários para 

fazer frente a essas questões.  

A segunda seção se subdivide em três. Na primeira, são indicadas algumas 
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contribuições potenciais que uma abordagem micro-macrodinâmica traz à discussão das 

questões elencadas na primeira seção, retomando, na subseção seguinte, os elementos teóricos 

discutidos na Parte I, comparando-os à estrutura teórica de alguns modelos macroeconômicos 

representativos do mainstream e de alguns modelos heterodoxos. Na terceira subseção, são 

apresentados alguns resultados de trabalhos que, baseados em modelos multissetoriais de 

caráter micro-macrodinâmico, e por meio do método de simulação baseado no agente, 

fornecem insights interessantes tanto para o avanço na discussão das questões destacadas 

previamente, como suscitam questões adicionais, sugerindo caminhos para pesquisas futuras – 

aventadas na última seção. 

 

5.1. Possibilidades de avanço na discussão da dinâmica da economia a partir da 

integração analítica da micro e da macroeconomia. 

No capítulo 1, foi sugerido que a abordagem da complexidade, cujos elementos 

teórico-metodológicos em grande medida já estavam presentes nas teorias discutidas nos 

capítulos 2 a 4, acrescenta poder explicativo à ciência econômica justamente porque parte da 

concepção do sistema econômico como dinâmico, adaptativo e complexo, trazendo, para 

dentro do escopo analítico da Economia, a necessidade de lidar com essas características. 

Estas, uma vez admitidas, carregam consigo o imperativo de um aparato teórico-

metodológico que permita um enfoque dinâmico, não-linear e não-determinista. Condições 

que não são satisfeitas pelo mainstream, estruturado sobre os pressupostos da maximização e 

do equilíbrio. O abandono desses pressupostos permite uma maior riqueza analítica na medida 

em que torna interessantes fatores e características pouco discutidos pelo enfoque 

mainstream, por terem sido considerados pouco relevantes para entender e prever o 

funcionamento da economia. Dentre as limitações que o aparato teórico-metodológico deste 

enfoque implica, podem ser citadas:  
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(i) ao partirem das hipóteses de que os agentes detêm racionalidade perfeita, de que as 

informações estão disponíveis ou são redutíveis a distribuições de probabilidades, não há 

empecilhos para que estes tomem decisões otimizadoras. Define-se o agente representativo - 

os agentes são homogêneos ou não diferem de forma essencial da média - como racional-

maximizador,120 estabelecendo, a priori, qual será a sua decisão;    

(ii) a definição de concorrência perfeita, que é o ideal teórico e normativo da 

concorrência, limita esta a preços, que compatibilizam, perfeitamente, a maximização de 

utilidade ou de lucro dos agentes, resultando em “ótimos” sociais;   

(iii) não há mecanismo endógeno de mudança, – pelo contrário, há “forças” endógenas 

que mantêm a estabilidade - portanto, as mudanças são explicáveis somente por fatores 

exógenos; 

(iv) presença de estabilidade estrutural, sendo a estrutura do sistema, por conseguinte, 

imune à sua própria dinâmica;   

(v) a análise baseada no equilíbrio determina a priori quais são as condições – 

englobadas por (i) a (iv) - para que ele seja verificado. O foco está, portanto, sobre o resultado 

e não sobre o processo – ou sobre o poder de previsão, mais do que sobre o poder explicativo;    

(vi) definição da macroeconomia como “agregação da microeconomia”, permitida por 

condições restritivas impostas no contexto da teoria do consumidor e da teoria da firma, o que 

ocasiona, na prática, uma separação analítica, especialmente do ponto de vista dinâmico, da 

micro e da macroeconomia.             

Por meio da superação das limitações analíticas impostas pelos pressupostos 

fundadores do mainstream econômico, potencialmente abre-se espaço para:  

                                                
120 Como bem observa ZAMAGNI (1993), “[M]arginalism offers a special version of the utilitarian vision in 
which human behaviour consists exclusively in rational calculation aimed at utility maximization. This principle 
is recognized as having universal validity; alone it was able to explain the role economic reality” (1993:31, 
ênfase adicionada).  
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(i)’ a discussão de como os limites cognitivos e informacionais dos agentes impactam 

suas decisões, bem como a consideração de sua heterogeneidade, deixando em aberto uma 

maior possibilidade de comportamentos racionais dos agentes, são importantes para entender 

tanto a própria relação interativa dos agentes quanto para uma maior apreensão de detalhes 

sobre a dinâmica do sistema, auxiliando na identificação de propriedades micro e 

macrodinâmicas;  

(ii)’ uma definição mais ampla para o conceito de concorrência, e dessa forma para o 

conceito de competitividade, identificando na lógica de funcionamento dos mercados fontes 

tanto estimuladoras como apaziguadoras de efeitos desencadeados em determinado âmbito do 

sistema; 

(iii)’ a endogeneização das mudanças, destacando o caráter – mesmo que apenas em 

potencial - instável do sistema econômico capitalista, e também a capacidade de adaptação e 

aprendizado de seus agentes;  

(iv)’ a ocorrência de mudanças estruturais, jogando luz ao caráter adaptativo e 

evolucionário do sistema;  

(v)’ aumentar o escopo analítico, subordinando o(s) resultado(s) de determinado 

processo às condições em que se desenrola, e ao focalizar o processo, incrementar o poder 

explicativo da teoria; 

(vi)’ investigar a interação dos agentes no campo microeconômico, a transição do 

campo micro para o campo macroeconômico, a relação entre os agentes e o sistema 

econômico – o feedback entre os níveis micro e macroeconômico -, permitindo e tornando 

interessante uma integração analítica dinâmica da micro e da macroeconomia. 

Elencadas algumas das possibilidades de avanço na discussão da dinâmica da 

economia deixadas em aberto pela substituição de uma análise baseada nos pressupostos de 
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equilíbrio e da maximização, sugere-se que, para que essas questões sejam satisfatoriamente 

discutidas, o aparato teórico-metodológico que a norteia deve apresentar as seguintes 

características: (i) uma microfundamentação adequada a sistemas complexos; (ii) mecanismos 

que fundamentem a interação dos agentes; (iii) mecanismos que expliquem como transcorre a 

passagem do que ocorre no campo “micro” para o que ocorre no campo “macro”; (iv) 

mecanismos que expliquem as relações de feedback entre a micro e a macroeconomia; e que 

possua, portanto, (v) um enfoque dinâmico, não-linear e não-determinista.  

Essas condições podem ser, em larga medida, satisfeitas por uma abordagem que 

permita a integração analítica, sob uma perspectiva dinâmica, da micro e da macroeconomia, 

como argumentado na próxima seção. 

 

5.2. A importância de uma análise baseada na integração da micro e a macroeconomia. 

 A seguir são apontadas algumas das contribuições potenciais ao avanço na discussão 

da dinâmica da economia provenientes de uma abordagem micro-macrodinâmica heterodoxa 

– subseção 5.2.a -; são retomadas, com vistas às questões elencadas na seção anterior, as 

contribuições teóricas discutidas na Parte I, comparando-as à estrutura teórica de alguns 

modelos macroeconômicos representativos do mainstream e de alguns modelos heterodoxos – 

subseção 5.2.b -; e são apresentados alguns resultados de modelos multissetoriais micro-

macrodinâmicos, explorados por método de simulação baseado no agente – subseção 5.2.c. 

 

5.2.a. As contribuições teórico-metodológicas de uma abordagem micro-macrodinâmica.    

O objeto geral de investigação da Economia, obviamente, é o próprio funcionamento 

do sistema econômico. Desse modo, seja qual for o corte teórico realizado para investigar 

determinada “engrenagem” da economia, não parece ser uma escolha apropriada 
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desconsiderar ou distorcer aquelas que são as suas características “nucleares”. Nesse sentido, 

argumenta-se que uma abordagem que permite discutir adequadamente questões abrangentes, 

como as relativas às flutuações, ao progresso tecnológico e ao desenvolvimento, e a tantos 

outros fenômenos econômicos que conjugam uma série de fatores e condicionantes, das mais 

diversas naturezas, é aquela que possibilita uma análise integrada, e sob uma perspectiva 

dinâmica e complexa, dos níveis micro e macroeconômico. 

Em linhas gerais, enquanto sistema, a economia compõe-se por agentes 

idiossincráticos com potencial de aprendizado e adaptação, cujas interações são coordenadas 

por normas, instituições e organizações endógenas. Não há nenhum mecanismo global de 

controle, mas pode apresentar mecanismos de auto-organização e estruturas emergentes que 

resultam tanto da interação de seus agentes, quanto dos agentes com o ambiente. O novo 

emerge recorrentemente, atribuindo-lhe variadas fontes de instabilidade dinâmica e estrutural, 

desencadeando um permanente processo de adaptação e renovação. 

São também de interesse direto da análise econômica as diversas esferas que compõem 

o sistema econômico. Grosso modo, da esfera alocativa derivam questões sobre como os 

agentes realizam decisões referentes ao consumo e ao seu portfólio. A partir da esfera 

produtiva, questiona-se quanto e como os agentes produzem e como realizam seus planos de 

investimento. A esfera financeira, enquanto complementar e concorrente à esfera produtiva, 

levanta questões sobre, respectivamente, a disponibilidade de recursos financeiros para os 

agentes realizarem seus planos e as decisões de portfólio. Por fim, da esfera distributiva 

insurgem questões relativas à realização da divisão dos recursos entre os agentes. Tomadas 

juntas, as características e condições presentes em cada uma dessas esferas geram e 

realimentam a própria dinâmica que desencadeiam. 

Posta a relação sistêmica entre os agentes e o ambiente em que agem, torna-se 

desinteressante, especialmente do ponto de vista explicativo, tanto uma separação artificial do 
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que é considerado de interesse da microeconomia ou da macroeconomia, quanto a imposição 

de condições restritivas, de tal forma que o âmbito macroeconômico possa ser analisado 

simplesmente como um “somatório horizontal” das condições presentes no nível micro, 

desconsiderando a possibilidade de emergência - por conta da natureza das características de 

seus agentes e da própria dinâmica do sistema econômico -, de propriedades e fenômenos 

novos (emergentes). 

A impossibilidade de exercício “perfeito” (maximizador) da racionalidade econômica 

implica a diversidade comportamental dos agentes, não apenas por serem eles mesmos 

heterogêneos, mas pela falta de elementos objetivos (incerteza substantiva) e pelas limitações 

cognitivas (incerteza procedimental). A diversidade comportamental dos agentes por si só 

adiciona elementos extras à incerteza. E, se os agentes já são diversos, a própria concorrência 

capitalista enseja a geração de mais diversidade que, por isso, possui caráter endógeno. 

Assim, diferente de equilíbrio e estabilidade estrutural, o que se observa no sistema 

econômico são mudanças freqüentes nos parâmetros estruturais e expectacionais e uma 

geração constante de diversidade – em diversos aspectos, desde os comportamentais até os 

institucionais.   

 No entanto, mesmo caracterizado por instabilidades, podem surgir regularidades 

comportamentais no sistema econômico justamente por meio, por exemplo, da tentativa dos 

agentes em reduzir essas instabilidades e, por conseguinte, em aumentar o grau de 

previsibilidade do futuro. Dito de outra forma, regularidades comportamentais podem surgir 

por conta da própria incerteza característica do sistema.121 O que é bem diferente de dizer que, 

como os comportamentos dos agentes são regulares – ou previsíveis –, o sistema seja 

“equilibrado”, ou que, como o sistema é efetivamente estável, os comportamentos sejam 

regulares. Outras fontes potenciais de estabilidade podem ser encontradas nos próprios 

                                                
121 Por exemplo, o comportamento convencional (Keynes) e as rotinas (Nelson e Winter). 
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mecanismos cumulativos endógenos, especialmente na medida em que implicam dependência 

de trajetória, que pode vir a “aprisionar” o sistema em determinados limites.  

Segue-se que a grande vantagem, em termos teórico-metodológicos, do enfoque 

micro-macrodinâmico aqui sugerido como mais fecundo é não limitar artificialmente o 

escopo de investigação da economia. Diferentemente de um enfoque baseado na definição de 

indivíduos “super-racionais” e delimitado por análises de (tendência ao) equilíbrio, uma 

abordagem micro-macrodinâmica que satisfaça os requisitos (i) a (v) listados na seção 5.1, 

admite implicações dinâmicas permanentes e cumulativas da presença de desequilíbrios que 

originam, estimulam e disseminam impulsos microeconômicos, levando a outros mecanismos 

desestabilizadores, resultando na instabilidade dinâmica e estrutural do sistema, que 

provocam mais mudanças e desequilíbrios, e assim sucessivamente. Entretanto, apesar de seu 

caráter mutante e instável, o sistema econômico capitalista não é caótico, o que remete ao 

questionamento de como ocorre a sua “organização”. Paradoxalmente, a resposta parece estar 

nos próprios mecanismos endógenos que ensejam a ocorrência de mudanças e o estado 

potencial de instabilidade.  

Assim sendo, um caminho apropriado para apreender as particularidades da dinâmica 

do sistema capitalista, tanto no que se refere, parafraseando Keynes, à sua instabilidade 

potencial quanto à sua estabilidade efetiva, parece ser, em primeiro lugar, o da consideração 

das características “nucleares” do sistema econômico e, em segundo lugar, o da integração 

analítica dinâmica da micro e da macroeconomia, de tal forma que permitam a investigação 

conjunta dos efeitos dinâmicos e resultados não-lineares impulsionados pelos níveis micro e 

macroeconômico, “organicamente” interligados.  

 

5.2.b. Aplicações micro-macrodinâmicas das abordagens tratadas nos capítulos 
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anteriores e comparação com modelos do mainstream. 

Nesta subseção, são retomados os elementos teóricos, pertinentes a uma abordagem 

micro-macrodinâmica, apresentados na Parte I, que vêm em encontro à satisfação dos 

seguintes requisitos: (i) microfundamentação adequada a um sistema complexo; (ii) 

explicação da dinâmica de interação dos agentes; (iii) explicação da dinâmica de transição 

entre os níveis micro e macroeconômico; (iv) explicação das relações de feedback entre os 

níveis micro e macroeconômico; e (v) enfoque dinâmico, não-linear e não-determinista. 

Concomitantemente, realizam-se considerações sobre a estrutura teórica de: modelos 

macroeconômicos “representativos” do mainstream, desde modelos mais simples, como o de 

Solow, até os mais sofisticados, como os modelos novo-keynesianos, que formam o chamado 

novo consenso macroeconômico;122 e alguns modelos macroeconômicos heterodoxos, como 

os neo-ricardianos e os neokeynesianos. 

(i) Microfundamentação adequada a um sistema complexo. 

Microfundamentar adequadamente a análise de sistemas econômicos é um requisito 

crucial para a compreensão da dinâmica da economia. Especialmente para um enfoque que 

pretende integrar analiticamente a micro e a macroeconomia, sem entender o comportamento 

e o processo decisório dos agentes, não há como identificar os efeitos microdinâmicos 

provocados, por exemplo, por determinadas políticas, mudanças estruturais ou choques de 

quaisquer naturezas. 

A discussão sobre a importância de microfundamentar modelos macroeconômicos não 

só está presente no mainstream, mas pode-se dizer que se originou dele. Antes mesmo da 

crítica de Lucas,123 algumas tentativas no sentido de introduzir aspectos microeconômicos em 

                                                
122 Para mais detalhes, vide, por exemplo, LAVOIE (2006) e ARESTIS & SAWYER (2005).  
123 A crítica de Lucas aponta para a relevância das expectativas. Como resultado, mudanças nas políticas podem 
alterar relações agregadas. Todavia, sob a hipótese de expectativas racionais, somente choques de demanda não 
observados têm efeitos reais e políticas monetárias só terão efeitos reais apenas se os agentes privados não 
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modelos macro foram realizadas. Um bom exemplo é o modelo de Ramsey, que se assemelha 

estruturalmente ao modelo de Solow, mas no qual a dinâmica da economia agregada é 

supostamente determinada por decisões no nível microeconômico. A evolução do estoque de 

capital é derivada da interação, em mercados competitivos, de firmas e indivíduos 

maximizadores. Define-se uma função de utilidade, cuja maximização condiciona-se a uma 

restrição orçamentária.124 No entanto, mesmo com a taxa de acumulação de capital sendo 

endógena, os resultados para a taxa de crescimento de equilíbrio são tão desinteressantes 

como as do modelo de Solow, dependentes de fatores exógenos ao processo decisório dos 

agentes. 

Representando uma extensão – com algumas modificações – do modelo de Ramsey, os 

modelos de ciclos reais de negócios são microfundamentados com base na hipótese de 

expectativas racionais, na característica maximizadora intertemporal de seus agentes e são 

integralmente walrasianos.125 Conseqüentemente, qualquer “choque” – ou instabilidade - que 

aconteça na economia tem origem exógena e seus efeitos são naturalmente acomodados pelas 

reações maximizadoras dos agentes, pautadas em expectativas racionais.  

Os modelos macroeconômicos novo-keynesianos, que estruturalmente diferem muito 

pouco dos modelos de ciclo reais de negócios, são microfundamentados no mesmo sentido 

desses últimos: os agentes possuem comportamento maximizador intertemporal e pautam-se 

em expectativas racionais. Mesmo com a introdução de considerações a respeito das 

                                                                                                                                                   
tiverem acesso a algumas informações – ou seja, se houver informação imperfeita. Em outras palavras, 
comparativamente à abordagem de expectativas de Keynes, pode-se dizer que as expectativas racionais reduzem 
o problema da incerteza a um problema de informação imperfeita. 
124 Sendo ρ a taxa de desconto entre consumo presente e consumo futuro, H o número de famílias, Ct o consumo 
por cada membro da família e Lt o total da população na economia, a função utilidade é definida como: 

U = t=0∫
∞e-ρt u (C(t)) L(t)/H dt 

Sendo R (t) = T=0∫
t r (t), r(t) é a taxa de juros real; W(t) é o salário real, a restrição orçamentária se define por: 

t=0∫
∞e-R(t) C(t) L(t)/H dt  ≤  K(0)/H + t=0∫

∞ e-R(t) W(t) L(t)/H dt 
A função de utilidade instantânea é representada por: 

u(C(t)) = C(t)1- θ/ (1 - θ), θ > 0, ρ - n – (1 - θ)g > 0 
Sendo que θ determina a propensão a alterar o consumo entre diferentes períodos. Esta forma funcional da 
utilidade é fundamental para a economia convergir para uma trajetória de crescimento equilibrado. Como não há 
incerteza, a atitude dos indivíduos não é relevante. (ROMER, 2006). 
125 Agentes homogêneos e tomadores de preços em concorrência perfeita. 
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imperfeições dos mercados, o que torna o ajustamento nominal mais lento e imperfeito, 

também nos modelos novo-keynesianos, pós-choques, a economia sempre volta à sua taxa de 

crescimento natural, que depende exclusivamente de fatores de oferta. 

 Segue-se que a natureza da microfundamentação proposta pelos modelos mainstream 

continua não contribuindo analiticamente, nem do ponto de vista macroeconômico, nem do 

ponto de vista dinâmico e muito menos do ponto de vista da interação micro-macro, para 

compreender o processo decisório dos agentes, a interação dos agentes e a transição entre os 

níveis. A recorrência às expectativas racionais apenas reforça e sofistica as limitações 

impostas pela homogeneidade e comportamento maximizador dos agentes. Ao limitar o 

processo decisório dos agentes simplesmente a um problema de maximização intertemporal, o 

sistema poderá mais facilmente tender ao equilíbrio sob hipóteses restritivas adicionais 

relativas às funções de produção, garantidas de partida pela estrutura teórica desses modelos e 

não por alguma preocupação específica de aderência a processos reais.126 

De maneira distinta, a microfundamentação aqui apontada como adequada a sistemas 

complexos, deve abraçar as seguintes questões: dada a incerteza, a impossibilidade de 

exercício de racionalidade substantiva por parte dos agentes econômicos (Simon), o seu 

processo de formação das expectativas (Keynes), assimetrias tanto entre as firmas quanto 

entre os indivíduos, abarcando um maior grau de heterogeneidade (Kalecki, abordagem da 

complexidade e (neo)schumpeterianos). Fica em aberto, dessa forma, a análise de uma 

diversidade de comportamentos racionais possíveis, bem como da natureza e propriedades da 

dinâmica que pode emergir da interação desses agentes.  

As contribuições teóricas citadas no parágrafo anterior, se tomadas juntas, sugerem os 

                                                
126 Partindo da hipótese de que os fatores de produção são remunerados pela sua produtividade marginal, é 
possível construir modelos macroeconômicos walrasianos nos quais os valores dessas remunerações existam de 
tal forma que o nível dos fatores de produção empregados sejam de pleno emprego. Caso o nível dos fatores de 
produção se altere, as suas remunerações serão ajustadas até que se atinja o market clearing. Em outras palavras, 
é suficiente impor restrições matemáticas na função de produção e, ocasionalmente, nas descrições do sistema 
macroeconômico, para assegurar o pleno emprego dos fatores (TAYLOR, 2004:11). 
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primeiros passos para a construção de uma microfundamentação adequada a sistemas 

dinâmicos e complexos – embora ainda longe do ideal. Em contraste com a hipótese de 

homogeneidade, o sistema econômico capitalista é caracterizado por uma grande 

heterogeneidade dos seus agentes, que perpassa questões, a princípio, tratáveis ao 

instrumental econômico, como as definições de classes de renda e de estratégias empresariais. 

Levar analiticamente em conta essas questões permitiria uma investigação mais detalhada 

tanto da intensidade quanto da natureza de efeitos micro e macrodinâmicos.   

Comparativamente à microfundamentação baseada na hipótese de expectativas 

racionais e na definição de agente representativo maximizador, as características das soluções 

que emergem dos processos interativos do sistema econômico a partir de uma 

microfundamentação adequada a sistemas complexos não estão pré-definidas, pois não há 

apenas um comportamento racional possível – como o maximizador, definido sob condições 

bastante restritivas. A diversidade potencial de comportamentos racionais implica, por sua 

vez, imprevisibilidade e mais incerteza, sendo esta também conseqüência dos próprios 

agentes do sistema.127  

Assim, por meio da discussão da capacidade dos agentes em lidar com a complexidade 

do sistema econômico, o foco sai do resultado e se dirige ao processo decisório propriamente 

dito. E é focalizando no processo decisório num ambiente caracterizado por incerteza 

fundamental que deve ser buscada, na medida do possível, a riqueza de detalhamentos por 

parte da microfundamentação, a fim de incrementar o poder explicativo da teoria. 

(ii) Explicação da dinâmica de interação dos agentes. 

Em consonância com as considerações feitas no item anterior, o cumprimento do 

requisito (i) permite um embasamento mais sólido da explicação da dinâmica de interação dos 

                                                
127 Por exemplo, contrariamente ao comportamento do tipo convencional sugerido por Keynes, o comportamento 
do tipo inovador definido por Schumpeter destoa do comportamento médio, sendo uma fonte potencial 
importante de mais incerteza para o sistema econômico capitalista. 
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agentes, considerada de suma importância para a identificação, especialmente, de efeitos 

microdinâmicos. Da mesma forma, a microfundamentação proposta pelos modelos 

mainstream possuiria, teoricamente, o mesmo objetivo, mas com a seguinte qualificação: 

incrementar o entendimento da “dinâmica” da trajetória de convergência ao equilíbrio.  

No entanto, como argumentado no item anterior, a microfundamentação baseada em 

expectativas racionais, apenas reforça as limitações analíticas já impostas pelo agente 

representativo maximizador. A “dinâmica” que emerge dessa estrutura teórica é um processo 

de convergência a um resultado pré-determinado,128 o equilíbrio competitivo, definido 

exclusivamente por condições de oferta. Fundamental ao alcance desse resultado é a hipótese 

de concorrência perfeita implícita nos modelos mainstream – à exceção dos novos-

keynesianos –, que atribui ao processo de concorrência, portanto, um caráter apenas passivo, 

de ajustamento a parâmetros pré-determinados. No caso dos novos-keynesianos, no entanto, 

vale notar que a imperfeição dos mercados só vem a implicar um ajuste mais lento rumo ao 

equilíbrio. 

Para que a interação dos agentes seja satisfatoriamente investigada, bem como as 

propriedades que dela emergem, sugere-se que devem ser considerados: o caráter volátil das 

expectativas (Keynes), as relações intra e entre as classes e intra e entre os setores produtivos 

(Kalecki), um enfoque dinâmico sobre a concorrência (Schumpeter), a importância dos fatores 

sistêmicos (neoschumpeterianos) e a coordenação das interações entre os agentes por normas 

e instituições (abordagem da complexidade).129  

Essas contribuições teóricas constituem, desse modo, uma explicação da dinâmica de 

interação dos agentes oposta àquela do mainstream, baseada na qual os agentes, teoricamente, 

não “necessitam” levar em conta a existência de outros agentes, uma vez que são 
                                                
128 Paradoxalmente, para Keynes, a principal fonte de interação dinâmica entre os agentes econômicos é o 
próprio processo de formação de expectativas. Ao invés de implicarem a estabilidade, na verdade a volatilidade 
das expectativas dos agentes é uma fonte poderosa de instabilidade dinâmica do sistema econômico. 
129 E, embora não tenha sido aqui abordada, a teoria institucionalista. 
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“representativos”. O processo de formação de expectativas, em meio à incerteza, representa 

um mecanismo pelo qual os agentes, no processo decisório, levam tanto em consideração a 

existência de outros agentes, permitindo a construção de uma explicação dinâmica dessa 

interação, quanto os constrangimentos e restrições institucionais impostas pelo sistema. Nesse 

sentido, as expectativas à la Keynes desempenham tanto o papel de “guia de decisão” como 

de “passaporte temporal” para o futuro – embora não de “bola de cristal”, como no caso das 

expectativas racionais.  

Trazer para dentro do escopo de interesse da teoria a heterogeneidade dos agentes, 

com assimetrias de diversas naturezas, invalida a configuração ideal do processo de 

concorrência perfeita, coordenado eficientemente pelo mecanismo de preços. A própria 

concorrência capitalista enseja a geração de mais diversidade que, por isso, possui caráter 

endógeno. Levanta-se a necessidade de compreensão de como são desenhadas, por exemplo, 

as estratégias de concorrência das empresas, que dependem também das características do 

mercado em que atuam, e da própria interdependência entre os mercados, o que representa 

uma importante fonte tanto de restrições adicionais quanto de potencialização de efeitos 

iniciados em determinado setor.   

Assim como argumentado para o item (i), as contribuições teóricas na linha micro-

macro listadas acima, tomadas em conjunto, embora acrescentem poder explicativo à 

dinâmica de interação dos agentes, também implicam a necessidade de consideráveis avanços. 

Estes apontam, por exemplo, para o desenvolvimento de uma teoria de formação de 

expectativas mais complexa que as do tipo adaptativas – embora, em larga medida, estas se 

mostrem dinamicamente mais interessantes do que as do tipo racional, incompatíveis com a 

abordagem aqui proposta. Ademais, o reconhecimento do caráter dinâmico e imperfeito da 

concorrência deixa em aberto a necessidade de estruturas teóricas específicas130 para o avanço 

                                                
130 Levando em consideração fatores como: restrição financeira, utilização da capacidade produtiva, estratégias 
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tanto no que se refere ao entendimento da dinâmica da concorrência intra-setores, quanto da 

dinâmica entre setores, fundamentais para o reconhecimento dos decorrentes efeitos micro e 

macrodinâmicos, potencialmente embasando a definição de políticas macroeconômicas, 

industriais e tecnológica com maiores chances de sucesso. 

(iii) Explicação da dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico. 

As discussões aventadas em (i) e (ii) também permitem uma percepção mais detalhada 

da dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico, considerada crucial no 

processo de identificação da emergência de propriedades micro e macrodinâmicas. 

À exceção dos modelos novo-keynesianos, a estrutura teórica dos modelos 

“representativos” do mainstream apresenta como premissa a concorrência perfeita. O que 

implica que o mecanismo de preços desempenha plenamente o seu papel de estabilizador 

natural do sistema, levando-o sempre ao equilíbrio. Porém, todos os modelos representativos 

do mainstream, sem exceção, estão pautados em análises de equilíbrio, mesmo que apenas no 

longo prazo. Por outro lado, uma abordagem pautada na presença de incerteza fundamental e 

no caráter dinâmico da concorrência atribuiria a esta também o papel de “desestabilização”, 

explicando, endogenamente, as mudanças do sistema.   

Na tentativa de explicar endogenamente o crescimento, o que idealmente representaria 

uma evolução relativamente aos modelos mais simples como os de Solow, os modelos de 

crescimento endógeno o fazem por meio, por exemplo, da incorporação do progresso técnico 

– via aprendizado. Esses modelos tratam a acumulação de capital da mesma forma que o 

modelo de Solow, mas diferem ao interpretar o trabalho efetivo explicitamente como 

conhecimento e ao modelar sua evolução temporal. Introduz-se no modelo um setor de P&D, 

produtor de novas tecnologias. Assume-se uma função de produção na qual trabalho (L), 

                                                                                                                                                   
competitivas, horizonte de planejamento, intensidade da concorrência, padrão distributivo e encadeamentos 
produtivos. 
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capital (K) e tecnologia (A) são combinados de forma a levar a melhorias na tecnologia.131 A 

endogeneização desses modelos é alcançada pela hipótese de rendimentos crescentes do 

conhecimento, embora os rendimentos da produção de conhecimento (e dos demais fatores de 

produção) sejam decrescentes. Segue-se que a acumulação de conhecimento é definida como 

endógena. Mas os resultados continuam ignorando o papel determinante da acumulação de 

capital sobre a taxa de crescimento, devido aos rendimentos decrescentes do capital, e se 

assemelham, nesse sentido, aos do modelo de Solow. As mudanças na estrutura desses 

modelos, comparativamente aos neoclássicos originais, são marginais, não alterando nenhum 

dos pressupostos principais, em especial o de maximização e de convergência ao equilíbrio.  

Modelos de ciclos econômicos novo-clássicos sugerem uma forma de reconciliar 

flutuações no nível de emprego com a noção de equilíbrio geral walrasiano. Os primeiros 

modelos atribuem à informação incompleta sobre a oferta monetária agregada a principal 

causa das flutuações, o que os aproxima, em larga medida, da abordagem monetarista. 

Todavia, a explicação da ligação entre a variabilidade da oferta de moeda e os ciclos são 

distintas, pois a análise novo-clássica parte de microfundamentos – vale dizer, inadequados do 

ponto de vista da interação micro-macro.  

Os modelos de ciclos econômicos reais, por sua vez, se distanciam da abordagem 

monetarista e dos primeiros modelos de ciclos de tradição novo-clássica, pois se assume que 

variáveis nominais não explicam, em nenhuma medida, os ciclos de negócios. Com o intuito 

de investigar as flutuações agregadas estes modelos representam uma extensão do modelo de 

Ramsey,132 modificado em dois sentidos: (i) inclusão de fontes de distúrbios reais – por 

                                                
131 Na versão estilizada recentemente por ROMER (2006), as frações aL da força de trabalho e aK do capital – 
exógenas e constantes - são direcionadas ao setor de P&D, enquanto que as frações (1-aL) e (1-aK) são 
direcionadas ao setor produtor de bens, cuja produção é modelada como: 

Y(t) = [(1 – aK) K(t)]α[A(t) (1-aL) L(t)]
1-α, 0 < α < 1 

Sendo que B é um parâmetro de mudança e θ reflete o efeito do estoque existente de conhecimento sobre o 
sucesso do P&D, a produção de conhecimento é modelada como: 

Â(t) = B[aKK(t)]β[aLL(T)]
γA(t)θ, B > 0, β ≥ 0, γ ≥ 0. 

132 Segundo ROMER (2006), representa a base walrasiana para economia agregada: exclui não apenas as 
imperfeições de mercado, mas todas as questões que se referem à heterogeneidade entre os agentes. 
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exemplo, choques tecnológicos133 e (ii) permissão de variações endógenas no emprego – via 

inclusão das horas trabalhadas na função de utilidade dos trabalhadores, implicando uma 

alocação intertemporal entre trabalho e lazer. Os ciclos, sob essa abordagem, apenas refletem 

as decisões maximizadoras dos agentes em resposta aos choques reais. A hipótese de 

mercados competitivos e a modelagem dos ciclos como um fenômeno de equilíbrio presentes 

nesses modelos retira, por exemplo, qualquer papel de estabilização de políticas 

macroeconômicas.134   

Sob a perspectiva novo-keynesiana, as imperfeições nominais – por exemplo, custos 

de menu - são importantes para flutuações na atividade agregada. Os modelos 

macroeconômicos novo-keynesianos consideram que os preços e salários podem ser 

imperfeitamente flexíveis, associados a imperfeições no mercado de trabalho e/ou mercado 

produtivo. Comparativamente aos modelos de ciclos reais de negócios, os novos-keynesianos 

modelam os ciclos como fenômenos de desequilíbrio, tornando o produto real e o emprego 

como variáveis de ajuste a mudanças no produto agregado nominal.  

Em modelos novo-keynesianos mais recentes, destaca-se o banco central como 

forward looking, o qual guia a economia novamente, pós-choques,135 ao equilíbrio, por meio 

de uma determinada função de reação.136 A economia sempre volta à sua taxa de crescimento 

natural, que depende exclusivamente de fatores de oferta, embora, paradoxalmente, seja essa 

uma abordagem com “keynesiano” em seu nome. Segue-se que as políticas macroeconômicas 

continuam não tendo efeito sobre as variáveis reais no longo prazo. Mesmo com a introdução 

de considerações a respeito das imperfeições dos mercados, os modelos novo-keynesianos não 

                                                
133 Na verdade, choques de produtividade. 
134 CARLIN & SOSKICE (2006). 
135 Aliás, vale destacar que, como nos outros modelos macroeconômicos do mainstream, a questão do 
investimento, central a qualquer abordagem genuinamente keynesiana, no máximo, serve para explicar choques. 
136 Por exemplo, uma regra de taxa de juros, r = r0 + α(π-π

T), onde r é a taxa de juros real e πT é a meta de 
inflação (LAVOIE, 2004). 
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se afastam, em nenhum grau, das premissas de comportamento maximizador e de equilíbrio, e 

se mostram igualmente centrados na oferta agregada, o que os coloca na mesma linha de 

críticas feitas aos outros modelos macroeconômicos do mainstream (todos essencialmente de 

tipo “supply side”, em clara oposição a Kalecki e aos neokeynesianos).137
  

Sugere-se que, para uma explicação satisfatória da dinâmica de transição dos níveis 

micro e macroeconômico, se mostram mais interessantes os seguintes elementos: um 

princípio de causalidade condizente com a economia capitalista como economia monetária, 

como o princípio da demanda efetiva (Keynes, Kalecki); componentes de flutuação 

(Keynes138, Kalecki139); caráter imperfeito da concorrência, distribuição de renda e uma 

abordagem multissetorial (Kalecki); um enfoque dinâmico sobre a concorrência e sobre a 

criação endógena de diversidade140 (Schumpeter e neoschumpeterianos); ausência de 

mecanismo global que controle a interação entre os agentes e entre os agentes e o ambiente 

econômico141 (abordagem da complexidade).  

Diferentemente de uma abordagem centrada no equilíbrio de todos e cada mercado, 

nada garante que a demanda seja, ex post, igual à oferta. E, muito menos, que nas condições 

de oferta agregada residem todas as condições determinantes do sistema. A complexidade da 

dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico não é apreensível por meio de 

um enfoque determinista, equilibrista e agregativo.  

                                                
137 Das restrições impostas à função de produção, segue-se que a oferta de recursos financeiros é também 
determinada pelas fórmulas de produtividade marginal e de pleno emprego. Todavia, se a taxa de acumulação é 
fixa, não há espaço para o sistema determinar, independentemente, o nível de investimento. Daí uma das fontes 
de incompatibilidade lógica de abordagens do tipo supply-side e daquelas baseadas no princípio da demanda 
efetiva. Numa estrutura keynesiana-kaleckiana, a maneira de estimular a produção e o crescimento é via, 
principalmente, acréscimos no investimento. Quedas na demanda por consumo – ou o aumento da propensão a 
poupar – podem mesmo ter efeitos negativos sobre a produção (TAYLOR, 2004:11). Vide, por exemplo, o 
paradoxo da parcimônia de Keynes.   
138 As variações na propensão a consumir e na preferência pela liquidez, que podem atenuar ou acentuar os ciclos 
econômicos; e a eficiência marginal do capital, que confere maior regularidade ao ciclo (DWECK, 2006) 
139 Os ciclos econômicos são explicados por meio dos efeitos dinâmicos do funcionamento do princípio da 
demanda efetiva, levando em consideração questões como restrições financeiras (aprofundado por Minsky) e 
grau de utilização da capacidade produtiva (explicitado por Steindl). 
140 O que por sua vez compõe parte da explicação para a tendência de crescimento da economia capitalista. 
141Não obstante, os sistemas complexos podem apresentar mecanismos de auto-organização e propriedades 
emergentes resultantes dessas interações. 
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O princípio da demanda efetiva, pelo contrário, seria compatível com um enfoque não 

determinista – pois não necessariamente pré-determina resultados, embora demarque a 

precedência lógica dos gastos sobre a renda, ou da demanda sobre a oferta -; não-equilibrista 

– pois os agentes sempre podem errar suas previsões a respeito da demanda futura -; e não-

agregativo – pois, especialmente via expectativas, 142 permite a consideração da interação 

entre os agentes e entre os agentes e o ambiente macroeconômico, sendo, dessa forma, 

passível de ser compatibilizado a um método de análise sistêmico.143A dinâmica do 

mecanismo multiplicador da renda ilustra bem essas duas características: a duração temporal 

dos efeitos de indução desencadeados pelas decisões de gasto não é mensurável e, portanto, os 

resultados que geram sobre a renda não são definíveis a priori, apenas uma ordem de 

grandeza de seus efeitos potenciais e sem prazo pré-definido. 

Em contraposição aos modelos do tipo supply-side, por exemplo, os modelos 

neokeynesianos ou de Cambridge, como o de KALDOR (1956), consideram explicitamente a 

demanda por meio de uma teoria da acumulação baseada numa adaptação de longo prazo ao 

princípio da demanda efetiva. Nesses modelos, a distribuição funcional da renda é o 

mecanismo que ajusta a taxa de crescimento. O investimento gera, no longo prazo, um 

montante equivalente de poupança agregada, via distribuição da renda. Supõe-se que, no 

longo prazo, as mudanças nos preços – considerados relativamente mais flexíveis do que os 

salários - e as suas conseqüências sobre a distribuição de renda geram a poupança requerida 

para atingir o equilíbrio. Em poucas palavras, como os preços mudam mais rápido do que os 

salários, a distribuição da renda se altera “convenientemente” para fazer com que a propensão 

a poupar se ajuste na medida correta para garantir o pleno emprego de fatores no longo prazo. 

De modo que, o princípio da demanda efetiva vale para o curto prazo e a Lei de Say para o 

                                                
142 Embora o método “agregativo” não seja incompatível com expectativas, lembrando que o próprio Keynes 
trabalha com simplificações agregativas. 
143 PRADO (2006). 
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longo prazo.   

Como se vê neste exemplo, a manutenção da análise pautada no equilíbrio não é 

atribuível apenas ao mainstream.  Outro exemplo heterodoxo, os modelos neo-ricardianos, 

que também buscam compatibilizar o princípio da demanda efetiva com uma análise de longo 

prazo, para o qual são definidos “centros de gravidade” sistêmicos,144 e, analiticamente, 

desconsideram desvios de curto prazo. O intuito é a caracterização da natureza tendencial do 

processo de uniformização de lucros e salários determinada pelo processo de concorrência 

capitalista. No entanto, para que esses equilíbrios de longo prazo sejam atingidos, o 

investimento não pode ter o caráter volátil implicado pela teoria original de Keynes. A 

justificativa do foco neo-ricardiano no longo prazo é a de separar características mais 

“permanentes” do sistema – que condicionam a dinâmica de longo prazo – de variações de 

caráter transitório. De outra forma, sem essa separação de efeitos transitórios e permanentes, 

não seria possível derivar resultados definidos.145 

Um enfoque sobre o caráter dinâmico da concorrência, de estimular e selecionar 

diversidades, extrapola a caracterização do mercado como apaziguador de diferenças e da 

existência de estabilizadores que automaticamente levam o sistema ao equilíbrio – como o 

sistema de preços. Não há, portanto, nenhum mecanismo global de controle, nem vias que 

guiem, rápida ou morosamente, o sistema a um estado dito de equilíbrio 

No entanto, apesar dos elementos teóricos na linha micro-macro permitirem avanços 

na explicação da dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico, há muito que 

avançar. Em especial, vale citar a importância da esfera financeira146 para compreender a 

dinâmica do capitalismo contemporâneo. Na busca de um maior poder explicativo, sua análise 

                                                
144 HARCOURT (1981). 
145 BHARADWAJ (1983). 
146 As restrições financeiras ao investimento são previamente discutidas por Kalecki, e, especialmente, explorada 
por Minsky, embora, para este, na presente dissertação, tenha sido concedida uma ênfase comparativamente 
menor às outras teorias estudadas. Ver, por exemplo, MINSKY (1982). 
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deve ser integrada mais detalhadamente,147 na medida do possível, às das esferas produtiva e 

distributiva,148 a fim de apreender os resultados macrodinâmicos ocasionados por 

determinados parâmetros e aspectos financeiros, produtivos e distributivos.149     

(iv) Explicação das relações de feedback entre os níveis micro e macroeconômico. 

Se a estrutura teórica dos modelos representativos do mainstream não comporta 

apropriadamente, do ponto de vista micro-macrodinâmico, as discussões dos itens (i) a (iii), 

fazem ainda menos sobre este item. Apesar das tentativas de consideração de questões 

microeconômicas nesses modelos, ou até da consideração de imperfeições de mercados, as 

premissas de comportamento maximizador e de equilíbrio são integralmente mantidas, o que 

torna mecânica, auto-reflexiva e previsível qualquer consideração sobre as relações de 

feedback entre os níveis micro e macro. Ademais, a explicação das mudanças no sistema não 

é determinada endogenamente, e mesmo os efeitos reais de choques exógenos são, no 

máximo no longo prazo, totalmente dissipados. 

Esta última observação é especialmente importante para o progresso tecnológico que, 

por conta do seu caráter cumulativo, é um fator endógeno do crescimento econômico. Para o 

entendimento dos efeitos dinâmicos não-lineares das inovações associadas ao progresso 

tecnológico, faz-se necessária uma abordagem que abarque a complexidade de fatores 

envolvidos nas decisões de investir em inovações, que podem se referir: à própria natureza da 

inovação; à formação de expectativas; às restrições propriamente ditas, como as de capital e 

financeira; e à maneira como se desenrola o processo de difusão e seleção de inovações pelo 

                                                
147 Ou seja, não apenas via restrições financeiras representadas pelo risco de mercado ou pelo risco crescente, 
mas também como uma esfera que concorre, no processo de alocação de recursos, com a esfera produtiva, o que 
por sua vez pode ser influenciado por determinadas políticas macroeconômicas (por exemplo, políticas de metas 
monetárias). 
148 Como bem explicita TAYLOR (2004), por meio de canais distributivos, movimentos em preços “macro”, 
como taxas de juros, taxa de câmbio e até salário mínimo, podem ter efeitos importantes sobre as possibilidades 
econômicas dos indivíduos e empresas. 
149As instituições e as relações de distribuição entre os diversos setores produtivos e grupos sociais 
desempenham papel crucial na determinação de propriedades macroeconômicas. Estas considerações são levadas 
em conta, em algum grau, por abordagens heterodoxas como a neo e pós-keynesianas, kaleckiana, neo-ricardiana 
e marxiana. 
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mercado - o qual, vale enfatizar, não necessariamente seleciona aquelas técnicas produtivas 

ou produtos mais “eficientes” (por exemplo, possibilidade de lock in). 

Consideram-se como importantes elementos teóricos para compor uma explicação 

satisfatória das relações de feedback entre os níveis micro e macro os seguintes elementos: 

racionalidade do tipo procedimental (Simon), o caráter volátil do processo de formação 

expectativas150 (Keynes), mecanismos endógenos de mudança (Keynes – expectativas – e 

Schumpeter – inovações), uma abordagem multissetorial dinâmica (Kalecki, ainda que 

previamente), o caráter endógeno do processo de mudança estrutural (Schumpeter e 

neoschumpeterianos), mecanismos cumulativos ((neo)schumpeterianos e abordagem da 

complexidade) e método de análise sistêmico (abordagem da complexidade).  

A combinação das contribuições teóricas citadas anteriormente, adicionalmente 

àquelas explicitadas nos itens (i) a (iii), permitem uma maior apreensão de algumas vias pelas 

quais se desenrolam as relações de feedback no sistema econômico e potencialmente 

adicionam poder explicativo e de identificação de propriedades emergentes. Os avanços 

remanescentes se referem tanto a aspectos teóricos propriamente ditos – como os destacados 

nos itens anteriores – quanto a aspectos operacionais, relacionados ao desenvolvimento de 

instrumental apropriado ao tratamento de sistemas complexos. Dado o grau de complicação 

envolvido, os modelos construídos sob essa base teórica envolvem, via simulações 

computacionais, o estudo das interações intra e entre-níveis, com o objetivo de identificar 

mecanismos de auto-organização e a emergência de propriedades que não seriam apreensíveis 

sob uma perspectiva reducionista,151 de caráter estático ou determinista. Este tema será 

retomado com mais detalhes na seção 5.3.c.  

(v) Enfoque dinâmico, não-linear e não-determinista. 

                                                
150 Sugere-se inclusive que o mecanismo de funcionamento do PDE é um meio importante de transmissão de 
efeitos e mudanças entre os dois níveis, cujo passaporte temporal são as próprias expectativas. 
151 PRADO (2006). 
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Conforme argumentado nos itens (i) a (iv), Simon, Keynes, Kalecki, Schumpeter e as 

abordagens pós-keynesiana, neoschumpeteriana e da complexidade fornecem elementos 

teóricos que permitem uma microfundamentação adequada a sistemas complexos, que 

explicam dinamicamente a interação dos agentes, a transição entre os níveis micro e 

macroeconômico, bem como as relações de feedback que desenvolvem. Auxiliam, desse 

modo, na satisfação de requisitos necessários à construção de uma teoria que integre 

analiticamente a micro e macroeconomia, condições não satisfeitas por modelos 

representativos do mainstream e, em larga medida, por alguns modelos heterodoxos.  

Na discussão dos requisitos anteriores já foram destacadas algumas contribuições 

teóricas que auxiliam na satisfação de (v).  São eles:                                    

(a) um enfoque dinâmico: expectativas e PDE (Keynes); abordagem multissetorial, 

distribuição de renda e teoria dos ciclos (Kalecki); concorrência dinâmica, interação dinâmica 

entre agentes e estruturas, endogeneidade das estruturas e de suas mudanças (Schumpeter e 

neoschumpeterianos).  

(b) um enfoque não-linear: racionalidade procedimental (Simon); expectativas 

(Keynes); teoria dos ciclos (Kalecki); aspectos sistêmicos e aspectos cumulativos do 

progresso técnico (Schumpeter e neoschumpeterianos); trajetórias em aberto, mecanismos 

cumulativos e método sistêmico (abordagem da complexidade).  

(c) um enfoque não-determinista: racionalidade procedimental (Simon); expectativas e 

PDE (Keynes); aspectos cumulativos do progresso técnico (Schumpeter e 

neoschumpeterianos); trajetórias em aberto, mecanismos cumulativos e método sistêmico 

(abordagem da complexidade). 

*** 

Os elementos destacados nos itens (i) a (v) compõem, portanto, um conjunto teórico-
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metodológico pertinente à construção de um enfoque que integre dinamicamente a micro e a 

macroeconomia e, seguindo a linha de argumentação do presente trabalho, mais adequado 

para lidar com a complexidade do sistema econômico capitalista. 

 

5.2.c. Modelos multissetoriais e método de simulação baseado no agente. 

Nessa seção são apresentados resultados de dois modelos de natureza multissetorial e 

micro-macrodinâmica que consideram, em larga medida, como base teórica, os elementos 

elencados e discutidos até então e que se valem de um instrumental adicional bastante 

interessante à análise de sistemas complexos, o método de simulação baseado no agente.   

O modelo dinâmico multissetorial desenvolvido por POSSAS (1984) incorpora 

explicitamente determinantes microeconômicos da dinâmica capitalista. A unidade de análise 

e agregação é a indústria, com o propósito de “deixar transparecer a influência específica 

sobre a dinâmica global das decisões de dispêndio das unidades de gasto e renda e de sua 

inserção na estrutura de produção, distribuição e consumo” (1984:478). 

A análise das relações intersetoriais recorre às técnicas de insumo-produto,152 

compatibilizada com a introdução de conceitos macroeconômicos relacionados à demanda 

efetiva. O nível máximo de produção é limitado pela capacidade instalada e as vendas pelo 

volume de estoques. O consumo e o investimento são incorporados como variáveis 

endógenas, e as exportações e os gastos governamentais são considerados exógenos.  

Sendo seu eixo central a determinação do volume de vendas de cada um dos (n) 

setores, com diferentes destinações – produtos intermediários, bens de investimento e 

demanda final autônoma -, em linhas gerais, o modelo estabelece que:  

                                                
152 Como bem observa POSSAS, “[d]eve-se desfazer o equívoco comum de identificar o modelo de insumo-
produto com um sistema de equilíbrio geral de tipo walrasiano, o que tornaria difícil sua aplicação dinâmica. 
Dependendo da forma em que seja utilizado, ele torna dispensável  qualquer noção de equilíbrio, inclusive entre 
oferta e demanda. A única hipótese necessária é o truísmo de que o total de compras iguala o total de vendas ” 
(1984:482). 
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(i) a produção programada para (t+1) depende das vendas previstas, do volume de 

estoques em (t) e da proporção que se pretende manter estocada em (t+1);  

(ii) as vendas intermediárias são determinadas pelas necessidades de produção dos 

diferentes setores e pela estrutura de coeficientes técnicos de insumos produzidos 

domesticamente;  

(iii) a geração de renda em cada setor associa-se ao nível de produção e ao processo de 

formação de preços – fixação de mark-up sobre os custos diretos unitários (salários e 

insumos) - e o nível de consumo de cada uma das (m) classes depende da apropriação 

funcional dos rendimentos – distribuição de renda;  

(iv) a decisão de investir em acréscimo da capacidade produtiva ao final de (t) é 

balizada pelo ajustamento da capacidade instalada ao final de (t+1) ao volume de produção 

previsto para (t+2), considerando restrições financeiras ao investimento;  

(v) a demanda final – exportações, gastos do governo e investimento autônomo – 

depende de mudanças técnicas e inovações de produtos;  

(vi) a equação final obtida é decomposta em: (a) uma equação homogênea, em 

princípio capaz de produzir soluções periódicas; (b) equação com termos independentes 

(investimento em reposição, investimento autônomo e demanda final), em princípio 

responsáveis pela introdução de um componente de tendência. 

No entanto, naquele momento, o insuficiente desenvolvimento do instrumental 

computacional para simulações, combinado com a presença de muitas restrições e da 

variabilidade dos coeficientes, inviabilizavam a obtenção de uma solução algébrica para a 

equação matricial obtida. Por meio de um modelo simplificado,153 POSSAS indica os 

                                                
153 As simplificações sugeridas se referem a: (i) o período de tempo de referência é o período médio de 
investimento; (ii) abstraem-se as discrepâncias entre produção e vendas por meio da suposição de que o período 
médio de investimento é suficientemente maior que os de produção; (iii) os parâmetros de projeção são supostos 
constantes e iguais a 1 entre os vários setores e, considerando que o investimento em reposição é essencialmente 
endógeno, é incorporado à equação homogênea supondo-se que a taxa de depreciação real é estável e uniforme 
entre setores; (iv) abstraem-se as mudanças nos parâmetros e nos coeficientes técnicos e de bens de capital e, em 
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seguintes resultados:  

(i) a taxa de crescimento da amplitude do ciclo e seu período variam diretamente com: 

(a) o grau de integração doméstica da estrutura produtiva de insumos, (b) as propensões 

médias a consumir por classe de renda e os impactos dos setores sobre a estrutura produtiva, a 

renda e o consumo, (c) as proporções em que os rendimentos são convertidos em renda 

familiar e em favor daquelas classes com maior propensão a consumir, (d) a maior incidência 

dos parâmetros distributivos setoriais sobre os rendimentos apropriados preferencialmente 

como renda familiar, (e) a magnitude das razões incrementais entre capital e capacidade 

produtiva, e da estrutura de utilização de bens de capital produzidos domesticamente e (f) os 

níveis de excesso de capacidade planejado, que tendem a ser maiores com a presença de 

oligopólios;  

(ii) as taxas de crescimento da amplitude do ciclo, tomando como referência um 

período de investimento de 1,5 e 2 anos, estariam entre 10 e 65% ; e o período do ciclo entre 

8,6 e 16,8 anos;154   

(iii) o modelo permite a determinação do comportamento de outras variáveis além das 

vendas ou da produção em termos reais; 

(iv) a influência de alguns parâmetros – supostos uniformes pelo modelo simplificado- 

se observa pela contribuição no amortecimento e encurtamento das flutuações endógenas (por 

ex., maiores taxas de depreciação dos ativos fixos) ou pela tendência a incrementar a 

instabilidade do sistema, aumentando a amplitude e o período do ciclo (por ex., maiores 

parâmetros de projeção);     

                                                                                                                                                   
alguma medida, dos coeficientes distributivos setoriais e dos preços relativos; (v) as restrições de que não pode 
haver nem produção negativa, nem que exceda a capacidade por determinada fração (por ex., horas extras, novos 
turnos), e de que as vendas não podem ultrapassar a produção mais o total de estoques, a restrição financeira e as 
restrições referentes à assimetria de comportamento do investimento em decorrência de aumentos ou reduções da 
capacidade instalada são ignoradas e (vi) supõe-se uma elasticidade-preço da demanda unitária para que as 
variações de preços traduzam-se em variações “virtuais” das vendas (POSSAS, 1984).  
154 POSSAS observa que “as simplificações desta versão do modelo ampliam artificialmente a instabilidade do 
sistema (...) Duas dentre elas são particularmente importantes para esse efeito: a ausência de restrições às vendas, 
à produção e à ampliação ou redução da capacidade, de um lado, e a não consideração da diversidade setorial de 
períodos de investimento, de outro...” (1984:517).  
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(v) a interação endógena entre produção, renda, consumo e investimento é capaz de 

explicar o ciclo econômico, mas não a tendência de longo prazo - explicada pelas inovações, 

mudanças estruturais e gastos autônomos. 

O modelo micro-macrodinâmico multissetorial desenvolvido em DWECK (2006) 155 e 

POSSAS e DWECK (2007) 156 combina e aprofunda modelos desenvolvidos anteriormente157 

e seus resultados são explorados pelo método de simulação baseado no agente.158 Segundo 

POSSAS e DWECK: 

[O] principal objetivo de uma simulação é testar teoria(s) sobre processos 
complexos, mais especificamente analisando a dinâmica que emerge das hipóteses e 
parâmetros introduzidos no modelo, e não replicar fenômenos reais. Isso envolve não só 
a comprovação – e a identificação das condições em que esta se dá – de determinados 
resultados esperados, mas também a descoberta de novas propriedades” (2007:1-2). 

 

Comparativamente ao modelo de POSSAS, o modelo de DWECK e o de POSSAS e 

DWECK acrescenta o uso de simulações em computador159 e a inclusão de microfundamentos 

neoschumpeterianos,160 além de avanços na própria especificação do modelo multissetorial – 

por exemplo, endogeneização de parte da tendência. 

A unidade básica de análise são as firmas, cujas principais estratégias se dividem em: 

                                                
155 As principais etapas do modelo são: (i) a produção planejada depende das vendas esperadas – bens de 
consumo e intermediários – ou das encomendas efetivas – bens de capital; (ii) as decisões de preço são pautadas 
por uma ponderação entre preço de mercado e preço desejado; (iii) separam-se as encomendas recebidas pelos 
setores – bens de consumo, bens de capital, bens intermediários e setor externo; (iv) as encomendas recebidas 
pelas firmas dependem da sua competitividade relativa – qualidade e preços; (v) a produção é limitada pela 
capacidade produtiva e pelo estoque de insumos; (vi) vendas são determinadas pelas encomendas; (vii) a renda é 
determinada via distribuição funcional e pessoal; (viii) as decisões de investimento enfrentam restrições 
financeiras e o consideram-se dois componentes dessas decisões: (a) ajuste do grau de utilização da capacidade e 
(b) modernização tecnológica; (ix) os gastos em P&D diferenciam-se por tipos de firma – inovadora forte, 
inovadora fraca e imitadora e (x) a saída de firmas é um processo endógeno, e só há entrada quando há saída 
(DWECK, 2006). 
156 A estrutura e os pressupostos teóricos são os mesmos de DWECK (2006). 
157 POSSAS (1984); POSSAS, KOBLITZ et alli (2001); POSSAS, DWECK e REIF (2004). 
158 Segundo DWECK, “[t]al abordagem permite analisar sistemas que são caracterizados por interações “micro-
macro” cujas propriedades agregadas emergem da interação de entidades micro, com ou sem mecanismos de 
retro-alimentação entre os diferentes níveis de análise” (2006: 90). Ao rejeitar suposições de equilíbrio, de 
agente representativo e de racionalidade substantiva, “[o] agente, definido de acordo com o problema abordado, 
refere-se às partes que constituem o sistema para as quais são definidos os dados iniciais e as regras de 
comportamento, sendo que um agente pode ser composto por outros, formando estruturas hierárquicas” 
(2006:91). 
159 Para mais detalhes, vide POSSAS, DWECK e REIF (2004). 
160 Para mais detalhes, vide POSSAS, KOBLITZ et alli (2001). 
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(a) produção e preço; (b) investimento; (c) busca tecnológica. Com relação às decisões de 

preço, vale observar que envolvem a determinação de um mark up desejado por uma regra de 

satisficing.161 No que se refere às decisões de investimento, inclui regras de reposição por 

obsolescência técnica e para a adaptação da capacidade produtiva à inovação de produto. 162 

Por fim, a busca tecnológica envolve tanto estratégias imitativas quanto inovativas, de 

processo ou de produto. As interações das firmas ocorrem ao nível setorial – bens de 

consumo, bens intermediários e bens de capital – e os setores externo, governo e financeiro 

são considerados parcialmente exógenos. 

O modelo é explorado por meio de simulações163 com três fatores principais geradores 

de variedade: mudanças nas condições iniciais, nos parâmetros e nas sementes aleatórias 

utilizadas. Alguns dos resultados apresentados são:  

(i) Alguns dos efeitos microdinâmicos se referem à observação de que quanto maior a 

relevância da estratégia inovativa relativamente à guerra de preços, maior a concentração de 

mercado, o mark up, os preços e, conseqüentemente, ocorre uma distribuição favorável aos 

lucros e em detrimento dos salários;  

(ii) Com relação às propriedades macrodinâmicas – ciclo e tendência -, observa-se que 

a ocorrência de flutuações não tem amplitude significativamente explosiva nem amortecida, e 

com periodicidade semelhante à sugerida por POSSAS (1984) – de 8 a 12 anos - e a 

existência de tendência positiva de crescimento a longo prazo obedece aos componentes 

autônomos de demanda agregada; 

(iii) Alguns dos efeitos observados do nível micro sobre as propriedades 

macrodinâmicas provêm das inovações. Os efeitos são diferenciados no caso de inovação de 

processo ou de produto: no primeiro caso – cujos efeitos se observam pelo aumento de 

                                                
161 “[A] determinação do preço segue uma versão do modelo de preços de Kalecki (1984, cap. 1) em que este é 
determinado por uma média ponderada entre o preço desejado e o preço de mercado” (DWECK, 2006:98). 
162 Regras desenvolvidas em POSSAS, KOBLITZ et alli (2001). 
163 As simulações foram realizadas com base em uma economia com quatro classes de renda e quatro setores. 
Para mais detalhes, vide DWECK (2006). 
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produtividade -, só são percebidos sob a presença de elevado dinamismo tecnológico e sem 

que haja imposição significativa de restrições financeiras; no segundo caso – cujos efeitos são 

percebidos sobre o consumo autônomo -, são tão mais intensos quanto mais intensiva for a 

natureza do processo inovativo; 

(iv) Outras influências observadas do nível micro sobre a macrodinâmica são: quanto 

maior o parâmetro de extrapolação das expectativas, maior a amplitude das flutuações; quanto 

maior a extensão do período de investimento, menor a amplitude das flutuações. Não foi 

observada influência desses dois parâmetros sobre a tendência de crescimento.   

 Antes de discutir efetivamente o interesse dos resultados analíticos sugeridos por esses 

modelos micro-macrodinâmicos, vale tecer alguns comentários a respeito do papel que o 

instrumental computacional, via método de simulação, desempenha no estudo de sistemas 

complexos. 

 Conforme discutido no capítulo 1, os modelos construídos a partir dos pressupostos de 

equilíbrio e maximização “distorcem” o objeto de estudo e, por isso, invertem a que deveria 

ser a lógica de uma investigação científica, adequar o método ao objeto. Mesmo em se 

tratando de modelos teóricos - os quais, por definição, são representações abstratas -, nem 

toda simplificação se justifica, especialmente aquelas que limitam a priori – e danosamente – 

a investigação que se pretende realizar.  

Essas abstrações ditas danosas, em geral, referem-se às características definidoras do 

objeto de estudo; no caso do sistema econômico, seu caráter dinâmico, adaptativo e 

complexo. Desse modo, os trabalhos que recorrem a modelos de simulação se mostram mais 

adequados ao tratamento do sistema econômico porque não implicam a necessidade de 

abstrair, de partida, essas características, intratáveis adequadamente por um método estático-
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equilibrista.164 Assim sendo, permitem uma abordagem modelística sem precisar adequar o 

objeto a ser investigado ao método utilizado. 

 Ademais, a própria complexidade que pretende ser tratada por esses modelos 

inviabiliza conclusões analíticas sem que se tenha à disposição um instrumental que auxilie 

nesse processo investigativo. Esse papel tem sido desempenhado pelo desenvolvimento da 

informática, a qual tem se mostrado uma importante aliada no avanço da análise de sistemas 

complexos.165 E, aquela que a princípio seria sua maior desvantagem sob uma perspectiva 

mainstream – não permitir uma solução analítica fechada –, na verdade seria uma das 

principais vantagens do método de simulação, na medida em que possibilita enriquecer e 

ampliar o escopo de investigação, em busca de incrementar o poder explicativo, requisito 

fundamental a ser cumprido por uma ciência complexa como a economia, fadada à presença 

de incerteza e imprevisibilidade.  

 Com relação aos modelos multissetoriais apresentados nesta subseção, no caso do 

trabalho de POSSAS o método de simulação ainda não estava disponível, o que fez o autor 

recorrer a alguma forma de simplificação que lhe permitisse a exploração do seu modelo, 

construído a partir de pressupostos condizentes com uma abordagem micro-macrodinâmica. 

Nos casos de DWECK e de POSSAS e DWECK, a disponibilidade de utilização de métodos 

de simulação permitiu a exploração de modelos mais “complicados”, confirmando e 

ampliando a gama de insights a respeito da dinâmica da economia apontados por POSSAS. 

 Retomando as possibilidades de avanço na discussão da dinâmica da economia – (i)’ a 

(vi)’ - e os requisitos considerados necessários para tratar adequadamente dessas questões – 

                                                
164 MACEDO e SILVA (1995). 
165 No entanto, vale observar que, por mais que o instrumental computacional se desenvolva, seria falso 
argumentar que em algum momento futuro permitirá a apreensão total da complexidade do objeto de estudo, por 
um motivo óbvio - e abstraindo que não haja limites para o desenvolvimento tecnológico: os computadores 
“rodam” modelos programados por alguém, com sua percepção subjetiva de mundo e seus interesses próprios. 
Além disso, a incerteza presente no sistema sempre será indissolúvel em algum grau. Por isso, os modelos de 
simulação de sistemas complexos não permitem soluções analíticas fechadas, mas apenas a análise de trajetórias 
em aberto.  
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(i) a (v) -, listados na seção 5.1, a seguir argumenta-se por que os dois modelos 

apresentados166 efetivamente contribuem para uma maior compreensão da dinâmica da 

economia. 

A (i)’ limitação cognitiva e informacional dos agentes é previamente explorada por 

um parâmetro de extrapolação das expectativas e pela extensão do período de investimento, o 

que permite tecer considerações a respeito dos efeitos dinâmicos e desestabilizadores – no 

caso das expectativas - desses parâmetros. Contrariamente aos modelos macroeconômicos do 

mainstream, que quando chegam a considerar a questão temporal ou as expectativas, dados os 

seus pressupostos, estas apenas alteram a trajetória de retorno ao equilíbrio. Por exemplo, no 

caso dos modelos de ciclos reais, os efeitos de qualquer “choque” serão necessariamente 

acomodados pelas reações maximizadoras dos agentes, pautadas em expectativas racionais.  

Também na direção de uma (i) microfundamentação adequada a um sistema 

complexo, os modelos multissetoriais micro-macro buscam abarcar uma maior (i)’ 

heterogeneidade dos agentes por meio da consideração de alguma diversidade nas estratégias 

empresariais, a depender do setor produtivo e do grau de monopólio, e a diferenciação entre 

capitalistas e trabalhadores, abrindo espaço para considerações a respeito da distribuição da 

renda. Estas considerações permitem igualmente uma análise mais detalhada de diversos 

mecanismos que potencializam ou restringem determinados efeitos, importantes para entender 

e explicar a dinâmica do sistema capitalista.   

No caso dos modelos macroeconômicos do mainstream, os agentes são modelados 

como homogêneos, e mesmo quando admitem alguma forma de assimetria ou imperfeições 

nos mercados – como nos modelos novo-keynesianos -, invariavelmente se mantêm a hipótese 

de agentes maximizadores, garantidora, em última instância, da manutenção ou convergência 

                                                
166 A partir de agora, não serão feitas distinções entre os dois modelos apresentados, uma vez que o modelo de 
POSSAS é também base para o de DWECK e o de POSSAS e DWECK. 
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ao estado de equilíbrio, mesmo que apenas atingível, em alguns casos, no longo prazo. Em 

linhas gerais, a base teórica dos modelos do mainstream, implica que “tudo volta a seu estado 

natural”, definido exclusivamente por fatores de oferta, sejam quais forem os parâmetros e 

características da economia, tirando deles qualquer efeito permanente ou cumulativo sobre a 

dinâmica da economia.  

A não recorrência dos modelos multissetoriais micro-macrodinâmicos à definição de 

um agente representativo permite uma maior amplitude de comportamentos que, combinada à 

incorporação de outros determinantes microeconômicos - que variam, no caso das empresas, a 

depender do setor em que atuam e de seu poder de mercado, e no caso dos indivíduos, da sua 

classe de renda - inviabiliza a utilização de métodos agregativos ou de uma análise pautada 

em definição de equilíbrios, implicando a necessidade de explicar os mecanismos que 

condicionam e determinam a interação dos agentes, a dinâmica de transição do nível micro 

para o macroeconômico e as relações de retroalimentação entre esses dois níveis.   

Na direção de apontar mecanismos que auxiliem na (ii) explicação da dinâmica de 

interação dos agentes, os modelos micro-macro permitem uma (ii)’ definição mais ampla do 

conceito de concorrência via geração de inovações, de produto ou de processo, de caráter 

imitativo ou inovador, pela endogeneização das estruturas de mercado, que também sofrem 

variações no desenrolar do processo de concorrência, e pela consideração de restrições, como 

a financeira e a de capacidade produtiva, na medida em que compõem também variáveis 

importantes ao desenho e direcionamento de estratégias de concorrência.  Ademais, a 

depender da natureza e da intensidade do processo inovativo e das restrições presentes, 

ocasiona diferentes conseqüências sobre a dinâmica da economia.  

Desse modo, esse tipo de modelo micro-macro permite, em alguma medida, (iii)’ 

endogeneizar as mudanças e explicar as (iv)’ mudanças estruturais. Em contraposição aos 

modelos macroeconômicos do mainstream, que em geral atribuem as mudanças a choques, 
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predominantemente exógenos, e por isso mesmo são apenas temporárias, a não ser que as 

mudanças estejam relacionadas a componentes da oferta agregada, os quais por sua vez 

apenas implicarão novas condições de equilíbrio.    

A caracterização mais realista do processo decisório dos agentes e da própria 

concorrência capitalista incorporada à especificação dos modelos micro-macro também 

auxilia na (iii) explicação da dinâmica de transição entre os níveis micro e macroeconômico, 

pautada especialmente no princípio da demanda efetiva e na (iv) explicação das relações de 

feedback entre os níveis micro e macroeconômico. Principalmente com relação ao requisito 

(iv), a disponibilidade de métodos de simulação tem se mostrado bastante fecunda. Permite, 

analiticamente, a identificação de efeitos e potenciais propriedades emergentes – 

microdinâmicas (por ex., concentração de mercado, efeitos distributivos) ou macrodinâmicas 

(ciclo e tendência) -, ao fornecerem insights a respeito da natureza e dos resultados da (v)’ 

interação dos agentes no campo microeconômico e transição do campo micro para o campo 

macroeconômico e da interação dos agentes e do sistema econômico. 

A maior riqueza de detalhamentos abarcada pelos pressupostos e o desenvolvimento 

de métodos de simulação permitiu que esses modelos explorassem um (vi)’ maior escopo 

analítico, subordinando o(s) resultados(s) às condições em que se desenrola. Porém, vale 

ressaltar que, embora permitam insights importantes, e com significado econômico, a respeito 

da dinâmica do sistema, o resultado de modelos de simulação são trajetórias em aberto, dada a 

incerteza e a imprevisibilidade características do sistema econômico. Por outro lado, (vi)’ ao 

focalizarem o processo, incrementam o poder explicativo da teoria. Conforme já dito, a 

grande vantagem de explorar modelos por método de simulação reside em que, ao invés de 

limitar o escopo analítico condicionando-o a um ou poucos resultados – muitas vezes já 

delimitados por pressupostos -, permite-se uma investigação mais detalhada da dinâmica do 

sistema a partir de uma microfundamentação adequada e da consideração de parâmetros, 
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também sujeitos a mudanças, relativos a expectativas e a estruturas.  

Segue-se que, ao se pautarem num (v) enfoque dinâmico, não-linear e não-

determinista, os modelos micro-macro apresentados justificam a intuição de que uma 

abordagem que possibilita trazer para dentro do escopo da teoria uma maior riqueza de 

características e elementos próprios de sistemas complexos, potencialmente incrementando 

seu poder explicativo, é a micro-macrodinâmica. Embora, obviamente, muitos avanços ainda 

tenham que ser realizados.  

No entanto, o importante a ressaltar é que, no mínimo, essa abordagem parece apontar 

numa direção mais adequada e fecunda ao tratamento do sistema econômico e ao progresso 

científico da economia, especialmente porque busca adequar o método ao objeto de estudo, 

diminuindo o risco de uma concentração de esforços em questões menos “centrais”.167 Quanto 

às conseqüências práticas mais importantes, rapidamente sugeridas no decorrer da dissertação, 

dizem respeito à implementação de políticas econômicas, as quais, intui-se, teriam maiores 

chances de sucesso se pautadas numa base teórica que não bloqueie, de partida, a apreensão, 

em algum grau, da complexidade do sistema econômico capitalista.  

 

5.3. Agenda de pesquisas futuras.  

 Além de algumas discussões teóricas aventadas no decorrer da seção 5.2.b que 

potencializariam o avanço no poder explicativo da teoria econômica,168 sugere-se que o 

avanço na especificação dos modelos, assim como a simulação de modelos mais 

“complicados”, em algum grau, estão condicionados ao próprio desenvolvimento do 

                                                
167 Aqui consideradas como aquelas questões que se referem ao desenvolvimento do método de análise e 
investigação sem se levar em conta, prioritariamente, as características do objeto a ser estudado. 
168 Quais sejam: levar analiticamente em conta um número maior de classes de renda e de classes empresariais; 
uma teoria de formação de expectativas mais complexa que as do tipo adaptativas; estruturas teóricas específicas 
para o avanço analítico tanto no que se refere ao entendimento da dinâmica da concorrência intra-setores, quanto 
da dinâmica entre setores; análise integrada entre a esfera financeira, produtiva e distributiva. 
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instrumental computacional. A utilização de métodos de simulação, ainda mais sob uma 

abordagem micro-macrodinâmica, é relativamente recente, logo, em processo de 

desenvolvimento. Assim sendo, este desenvolvimento desencadeará um avanço natural na 

linha de pesquisa micro-macrodinâmica, ao possibilitar uma maior exploração qualitativa dos 

resultados e insights dos modelos multissetoriais. Outros avanços de natureza mais teórica, ou 

sobre a especificação desses modelos, se referem à endogeneização do governo e do setor 

externo,169 e uma especificação mais abrangente do setor financeiro, de forma a permitir uma 

investigação mais profunda de quais são seus papéis na dinâmica da economia  

Em especial, vale destacar as possibilidades de avanço na compreensão de fenômenos 

de interesse, como o desenvolvimento econômico, que a utilização desses métodos, 

combinada a modelos de natureza multissetorial e micro-macrodinâmica, deixam em aberto. 

O desenvolvimento é o resultado da conjugação e composição de diversos fatores e 

elementos, que vão desde o nível decisório dos agentes que compõem determinada economia 

até o sistema político-econômico mundial propriamente dito, perpassando ainda questões 

institucionais, sociais, culturais, políticas, ambientais e tecnológicas. Trata-se, portanto, de um 

fenômeno complexo, requerendo um aporte teórico-metodológico adequado. 

 

CO�CLUSÃO 

 No presente capítulo foram destacadas algumas das contribuições à discussão da 

dinâmica da economia capitalista derivadas de uma abordagem micro-macrodinâmica 

heterodoxa. A base teórico-metodológica desse enfoque contempla um mescla de elementos 

presentes nas teorias de Keynes, Kalecki e Schumpeter e nas abordagens pós-keynesiana, 

neoschumpeteriana, de Simon e da complexidade. 

                                                
169 Segundo DWECK, há uma grande dificuldade em propor uma teoria específica da tendência: componentes 
autônomos da demanda – investimento, consumo, gastos do governo e exportações - possuem lógica de 
determinação muito distintas, inviabilizando a possibilidade de endogeneização completa e conjunta. 
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 Além de destacar novamente a contribuição teórica desses autores e abordagens, 

direcionadas a algumas questões que representam vias de avanço na discussão de economia – 

bloqueadas a partir de uma abordagem estático-equilibrista – e comparadas ao enfoque teórico 

de modelos macroeconômicos representativos do mainstream, foram apresentados e 

discutidos resultados de alguns modelos multissetoriais micro-macrodinâmicos que, em larga 

medida, corroboram a intuição de que uma abordagem adequada e fecunda para lidar com os 

aspectos dinâmicos, não-lineares e complexos do objeto de estudo da ciência econômica é a 

micro-macrodinâmica, desde que satisfeitos os requisitos listados.    

 Foi também sugerida uma agenda de pesquisas futuras, relacionadas ao avanço na 

especificação dos modelos multissetoriais micro-macrodinâmicos, e de certa forma 

condicionadas ao desenvolvimento do instrumental computacional, com destaque para as 

possibilidades de avanço na compreensão do fenômeno do desenvolvimento econômico 

sugeridas pela exploração e desenvolvimento desses modelos e métodos.   
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CO�CLUSÃO FI�AL 

Por meio de um esforço de síntese de algumas contribuições alternativas ao 

mainstream, nas quais podem ser encontrados elementos que fundamentem teórica e 

metodologicamente a integração dinâmica da micro e da macroeconomia e que não 

desconsideram características centrais do sistema econômico, o intuito principal do presente 

trabalho era justamente apontar algumas das possibilidades de avanço na discussão da 

Economia sugeridas por esses elementos teóricos. Implicitamente, destacando também a 

importância do debate de idéias entre as diversas correntes heterodoxas, com vistas à 

complementariedade teórica e ao avanço da pesquisa econômica.  

O trabalho de agrupamento e de revisão crítica das contribuições de Keynes, Kalecki e 

Schumpeter, bem como dos pós-keynesianos e dos neoschumpeterianos, foi originalmente 

realizado por POSSAS (1983, 1984), desempenhando também o papel de base teórica para 

outros trabalhos subseqüentes, nos quais se inclui esta dissertação. 

Nesse sentido, o presente trabalho buscou, primeiramente, percorrer integralmente 

esse “caminho das pedras” teórico, por dois motivos principais: a realização dos primeiros 

passos de um projeto pessoal de pesquisa e, por meio dessa revisão de literatura, ter 

potencialmente novos insights. Em segundo lugar, se valendo do desenvolvimento também 

prévio de modelos multissetoriais micro-macrodinâmicos, explorados por métodos de 

simulação baseado no agente e justamente com essa mesma fonte de base teórica, apontar 

para a viabilidade da construção tanto de uma teoria alternativa suficientemente abrangente, 

quanto da possibilidade de uma abordagem mais formalizada sem precisar recorrer à 

deturpação do objeto de estudo.  

Apesar do longo caminho que ainda resta ser percorrido, tanto do ponto de vista 

teórico, quanto do ponto de vista estritamente instrumental, uma abordagem micro-
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macrodinâmica, tal como uma mescla de elementos teóricos (pós-)keynesianos, kaleckianos e 

(neo)schumpeterianos – e também compatível com a abordagem da complexidade e a de 

Simon - parece apontar numa direção mais adequada e fecunda ao incremento do poder 

explicativo – e quiçá do preditivo - e ao progresso científico da Economia, especialmente 

porque busca nortear o progresso da teoria pela explicação de seu objeto. O desenvolvimento 

teórico, por sua vez, apresenta conseqüências práticas e sociais de fundamental importância, 

principalmente na medida em que baseia a formulação de políticas, com os mais diversos 

objetivos. 
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