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Macroeconomia
n A macroeconomia estuda 

as consequências resultantes da pluralidade 
de iniciativas particulares dos agentes 
econômicos em termos de desempenho de 
um Sistema Econômico Complexo. 

n Mudança no nível geral de preços e/ou 
no nível da atividade econômica = 
f[ resultante média ponderada das 
múltiplas (inter)ações individuais ]



Abordagem Básica da 
Macroeconomia

n Observa as tendências gerais da economia e 
não a de cada agente, isoladamente.

n Verifica medidas agregadas da contabilidade social. 

n Estuda as questões do ambiente econômico 
sem o excesso de detalhes individuais ou setoriais.

n Inclui elaboração de cenários com alterações do 
contexto provocadas pelas políticas econômicas
governamentais.



Heterodoxia 
Contemporânea

n Analisa os microfundamentos da macroeconomia
através das teorias das decisões básicas dos 
agentes econômicos (ou firmas). 

n Examina os macrofundamentos da microeconomia
através das teorias dos principais problemas 
resultantes sistêmicos (1. inflação, 2. desemprego, 
3. ciclo econômico e 4. crise cambial) e das 
relações internacionais entre as decisões de 
políticas macroeconômicas, em economia aberta. 

n Apresenta o contexto macroeconômico 
para as decisões particulares.



Determinantes da 
Oferta Agregada

1. estoque de capital [ capacidade produtiva ]: Y / K; 
2. condições do mercado de trabalho 

[ determinantes do nível do salário real ]: W / P; 
3. tecnologia [ produtividade ]: Y / N. 

n fatores que afetam a oferta agregada = variáveis 
reais: Y s = K + Tr + Tc => o nível do produto e do 
emprego independem de variáveis monetárias =>
estas afetam o lado da demanda: 
DDA = P . Q = M s . V => Y d = C + I + G + (X-M) = 
W + L + J + A = VP – CI = VA



Demanda Agregada
n Deriva da multiplicação da quantidade demandada

de bens e serviços pelo nível de preços.

n Derivada, na ortodoxia, a partir da TQM: 
dadas a oferta de moeda (Ms) e 
a velocidade de circulação da moeda (V), 
quanto maior o nível de preços (P), 
menor o estoque real de moeda (Ms / P), 
para atender a demanda por moeda por 
motivo de transações => menor a quantidade de 
bens e serviços (Y) a ser demandada => 
dadas (Ms . V) => P .   Y



Oferta Agregada versus 
Demanda Agregada

n Oferta agregada: curva positivamente inclinada
X Demanda agregada: curva de inclinação 
negativa => se os preços sobem, demanda-se 
menos bens e serviços (variação na curva e não 
da curva = f [variações de outros fatores]).

n Condições de oferta => nível do produto X
Demanda “monetizada” => nível de preços. 

n Na abordagem clássica, se a oferta de moeda 
aumenta e os agentes se dispõem a gastar mais, 
deslocando a curva da demanda, face a uma 
oferta de produtos constante, os preços sobem.



Consumo X Poupança
n Consumir é 

gastar parte da 
renda recebida
(estoque de riqueza 
líquida) ou do 
crédito tomado, 
para atender às 
necessidades 
correntes, 
no período em curso. 

n Poupança é o resto, 
o resíduo, ou seja, 
a renda recebida e 
não consumida. 

n É um resultado contábil, 
constatado ex-post, 
após o transcurso do 
período, por diferença 
entre fluxos: S = Y - C.



Princípio da 
Demanda Efetiva

n A parte da renda que é consumida, consome-se, 
ou seja, desaparece.

n Há decisões de consumir (ou de se abster de 
consumir) em vez de “decisões de poupar”. 

n Decisões de gastar (consumir – ou não – e 
investir – ou não) = sujeitas ao indivíduo.

n Os montantes da renda agregada e da poupança 
agregada são resultados não predeterminados
dessas livres escolhas de gastar. 

n O conceito da propensão a consumir toma o lugar 
da propensão ou disposição a poupar.



Proposições de Keynes
n O volume de emprego (N) e da renda (Y) é 

determinado pelo ponto de interseção da função da 
oferta agregada (OA) e da função da demanda 
agregada (DA), em que as expectativas de lucro 
dos empresários serão maximizadas.

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

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



Proposições de Keynes
n A propensão a consumir é relativamente estável: 

o consumo aumenta de maneira menos que 
proporcional à renda, ou seja, 
a propensão marginal a consumir (c) é 
sempre menor que a unidade: C / Y < 1.

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



Multiplicador de 
Investimento

n O multiplicador de investimento é 
um tipo de multiplicador de gastos.

n Segundo esse conceito de multiplicador de 
gastos, uma variação nos gastos autônomos
( I, G ou X) induz uma variação na renda
( Y) superior à variação inicial nos gastos
( DA).



Multiplicação da Renda
n A variação inicial nos gastos provoca um 

incremento primário sobre a renda daqueles agentes 
econômicos que são recebedores desses gastos. 

n Eles ampliarão seu consumo de acordo com 
a propensão marginal a consumir, levando 
a nova ampliação da renda. 

n Os agentes beneficiados por esse incremento 
secundário também aumentarão seu consumo, 
provocando novo acréscimo de renda, e assim por 
diante, numa sequência gastos – renda - gastos. 



Multiplicador de Gastos
n A sequência de despesas induzidas podem ser 

representadas pela fórmula: Y = [1 / (1 – c)] . I, 
ou seja, as variações totais na renda serão igual 
ao multiplicador vezes a variação primária, no caso, 
de investimentos. 

n Pode-se deduzir que o multiplicador de gastos 
autônomos é inversamente proporcional à 
fração de retirada (aplicações em outros ativos) 
por ciclo de gastos ou, o que é o mesmo, 
à diferença entre a unidade e a fração gasta 
novamente (a propensão marginal a consumir c).



Exemplo numérico do multiplicador

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

Ciclos de gastos Gastos em consumo Aplicações em ativos

Ciclo 1 (gasto inicial)

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Soma das 5 primeiras
rodadas

Soma de todas as
outras rodadas

Aumento total na renda

Aumento total na
aquisição de ativos

(“poupança”)

100

80

64

51

41

336

164

500

20

16

13

10

59

41

100



Processo de 
Demanda por Ativos

n De acordo com a propensão a consumir, 
quando a renda dos consumidores se expande, 
suas despesas de consumo também se expandem, 
mas não na mesma dimensão => a cada ciclo de 
gastos, a expansão da demanda é menor do que 
no ciclo anterior => parte da renda recebida 
que não é destinada à ampliação de consumo 
se torna acumulação de ativos de reserva. 

n Estes podem ser qualquer forma de manutenção de 
riqueza: desde ativos monetários até ativos fixos, 
passando inclusive por ativos financeiros e 
imobiliários (novos ou existentes).



Proposições de Keynes
n O emprego (N) depende do volume do 

investimento (I), se a propensão a consumir
(C / Y) permanece inalterada.

n O investimento (I) depende: 
1. da taxa de juros (i) e 
2. da eficiência marginal do capital (rm).

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



Proposições de Keynes
n A eficiência marginal do capital (rm) depende 

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

n Quando a propensão a consumir (C/Y) não varia, 
o emprego (N) não pode aumentar a não ser que, 
simultaneamente, o volume de investimento (I) 
cresça, de modo que preencha a crescente lacuna
entre 1. o total da oferta agregada (OA) e 
2. os gastos dos consumidores (C). 



Lei de Say versus
Demanda Efetiva

n A Lei  dos Mercados 
de Say estabelece que 
a oferta cria sua 
demanda. 

n Ao ser produzido, 
um produto está, em 
simultâneo, ampliando 
o mercado (demanda) 
no mesmo valor. 

n Não há superprodução.

n O Princípio da 
Demanda Efetiva de 
Keynes diz que essa 
demanda observada
pode ser inferior à 
demanda esperada.

n O produtor sempre tem 
incerteza a respeito da 
realização de seu 
plano de vendas. 



Determinantes do 
Investimento

n A taxa de decisões de investimento (D) é 
função crescente: 
1. da acumulação interna de capital (S), e 
2. da taxa de modificação do montante dos 
lucros ( L / t), e função decrescente da 
3. taxa de modificação do estoque de 
equipamentos ( K / t) ou capacidade ociosa: 
F t+1 = D = a S + b ( L / t) – c ( K / t) + d, 
onde d reflete “fatores de desenvolvimento”, 
principalmente, as inovações tecnológicas.



Acumulação interna de capital
n Primeiro fator: “poupança bruta” das firmas, 

liga as decisões de investimento à 
acumulação interna de capital = f( 1. reserva 
para depreciação, 2. retenção dos lucros correntes 
[não distribuídos através de dividendos], 
3. subscrição de ações pelos controladores).

n Esse auto-financiamento expande os limites 
impostos aos planos de investimento
1. pelas restrições do mercado de capitais e 
2. pelo fator do risco crescente – dado o volume 
do capital da empresa, o risco de devedor 
comprometê-lo aumenta à medida que a quantia 
investida é, crescentemente, tomada emprestada.



Expectativas de lucros
n Segundo fator: a elevação dos lucros por 

unidade de tempo => quando se avalia 
a rentabilidade dos novos projetos de 
investimento, os lucros esperados devem ser 
considerados com relação ao valor do novo 
equipamento.

n Os lucros são tomados com relação aos 
preços correntes (e não aos “históricos”) 
dos bens de capital para se verificar 
a rentabilidade patrimonial.



Capacidade produtiva 
ociosa

n Terceiro fator: o incremento líquido de 
equipamento por unidade de tempo afeta de 
modo adverso a taxa de decisões de investimento. 

n Kalecki argumenta que um aumento no volume de 
equipamentos (K) – se os lucros (L) se mantiverem 
constantes – significa uma redução da taxa de 
lucro (   L / K) => quando há expansão da 
capacidade ociosa de maneira inesperada ou 
não-planejada (   Y / K), as empresas adiam os 
planos de investimento.
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Modificações na taxa de juros

n As modificações na taxa de juros, que têm 
efeito oposto ao das modificações dos lucros, 
não foram considerados por Kalecki como 
co-determinantes diretos das decisões de investir.

n Essa simplificação baseou-se no fato de que 
a taxa de juros a longo prazo – tomando como 
medida os rendimentos dos títulos de dívida 
pública – não apresenta flutuações cíclicas nítidas.
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taxa de juros em curto prazo e 
em longo prazo

n A taxa de juros em curto prazo, normalmente, 
cai em período de depressão e sobe na prosperidade, 
porque a oferta de moeda por parte dos bancos sofre, 
segundo Kalecki, flutuações menores 
que as do valor das transações, 
i.é, o crédito seria racionado ou contra-ciclo. (?)

n Mas a taxa de juros em longo prazo (expectacional) 
reflete essas flutuações apenas em certa medida.

n A taxa de juros em longo prazo se baseia 
sim na média das taxas em curto prazo esperadas, 
para os próximos anos, e não na taxa de juros 
corrente no curto prazo.
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estabilidade da taxa em longo prazo

n Kalecki aponta dois fatores explicativos da 
estabilidade da taxa em longo prazo em 
comparação com a volatilidade da taxa de juros 
em curto prazo. 

1. as modificações de breve duração (volatilidade) na 
taxa de juros, ou seja, em curto prazo, refletem-se 
apenas em parte na estimativa da média das taxas 
em curto prazo esperadas, para os próximos anos. 

2. a taxa de juros em longo prazo modifica-se 
em proporção menor que essa última 
taxa média esperada.
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decisão de longo prazo
n A taxa em longo prazo é que seria relevante

no que diz respeito à determinação de 
decisão de longo prazo como é o investimento. 

n Tendo em vista que ela não apresenta flutuações 
cíclicas pronunciadas, Kalecki a  releva, i.é, 
não a considera relevante no 
mecanismo do ciclo econômico. 

n Kalecki se insere na tradição que coloca como 
o fato fundamental sobre as flutuações cíclicas 
a flutuação característica na produção 
de instalações e equipamentos. 



28

exame detalhado do funcionamento 
do mecanismo do ciclo econômico
n Kalecki distingue, na atividade de investimento, 

três etapas defasadas:

1. as encomendas de investimento: excedem 
o nível das necessidades de reposição do usado ; 

2. a produção de bens de investimento: 
efeito estimulante da rentabilidade maior; 

3. as entregas de equipamentos concluídos: 
efeito depressivo do crescimento da 
ociosidade da capacidade produtiva.



crises periódicas: “o investimento não 
só é produzido, mas também produz”.
n O investimento, com sua capacidade de multiplicar 

renda, é a fonte da prosperidade. 

n A cada incremento de renda melhora os negócios e 
acelera o aumento adicional do próprio investimento. 

n Ao mesmo tempo, acrescenta equipamento 
adicional à capacidade produtiva e, logo que esta 
entra em funcionamento, passa a competir com 
o equipamento pré-existente. 

n Inicialmente, isso restringe a taxa de crescimento 
das atividades de investimento e, mais tarde, 
causa declínio das encomendas de investimento.
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