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CAPITULO VIII 

HODEL05 DE EQUILIBRIO AGREGATIVO A CURTO PRAZO 

8.1) Introdução 

Nos dois últimos capítulos apresentamos as bases do modelo 

agregativo keynesiano. Iniciamos pela função de preferência pe

la liquidez e a equação de equilíbrio no mercado monetário (cur-

va LH), passando depois às funções consumo, investimento, expor

tações líquidas e à equação de equilíbrio no mercado de bens e 

serviços (curva 15). Trataremos agora de reunir todo esse apa

rato sob diferentes hipóteses, de forma a estabelecermos as ba-

ses analí ti cas necessárias ao estudo dos modelos macrceconôrricos. 

O objetivo principal de Keynes ao escrever a sua Teoria Ge

ral do Emprego, do Juro e da 1-1oeda (1936) foi explicar o motivo 

e a cura i)ara a recessao que assolava a economia mundial no de

cênio de 1930. Além do pioneirismo na construção dos modelos de 

equilíbrio agregativo a curto prazo, pelo menos três importantes 

contribuições teóricas avolumam a contribuição keynesiana ao pen

samento econômico da época: a introdução da taxa de juros na fun-

ção de demanda por moeda, o princípio da demanda efetiva e a hi-

pótese explicativa para a rigidez de salários nominais. Toma-

das em conjunto, essas três idéias (já apresentadas nos três ca

pítulos anteriores) estão por trás de todas as assimetrias com 

relacão ao raciocínio neoclássico até então viqente. , -

Por deferência à didática, os temas tratados na Teoria Ge-

ral são usualmente apresentados numa sequência de duas partes. 

Na primeira, denominado "modelo keynesiano simplificado", toma-

se o investimento como variável exógena e determina-se o produto 

pelo princípio da demanda efetiva, sem levar-se em consideraç~o 

a interação entre o setor real e o setor monetário da economia. 



Na segunda, denominada "modelo keynesiano generalizado", isso já 

não mais ocorrei o investimento passa a depender da taxa de ju

ros, e esta, da quantidade de meios de pagamentos em poder do pú

blico. Deve-se deixar claro que o modelo simplificado nao e 

uma construção de Keynes, mas sim de alguma de seus intérpretes. 

~ bem verdade que,em boa parte de seu famoso livro,esse autor 

raciocinou com um nível de investimento previamente determinado. 

Mas isso não decorria de insensibilidade deste último i taxa de 

juros, mas sim da hipótese de que a economia estivesse operando 

na armadilha da liquidez, quando então a taxa de juros é cons

tante. O modelo simplificado acaba chegando aos mesmos resulta

dos (quando se toma, por exemplo, o reflexo sobre o nível de a

tividade econômica decorrente de uma elevação exógena de demanda 

agregada), mas não reproduz fielmente o raciocínio keynesiano. 

Seguindo essa prática usual, apresentamos inicialmente nes

se capítulo o modelo simplificado, passando depois ao caso mais 

geral. As equações de equilíbrio dos mercados de produto e moe

da, entretanto, são também utilizados para a análise de economias 

abertas (sob diferentes regimes cambiais) com salários nominais 

flexíveis e salários reais rígidos, o que em muito enriquece os 

resultados básicos inerentes aos desenvolvimentos do gênero. Ca

be agora uma observação quanto ao grau de competi ti vidade da eco

nomia que pretendemos estudar. 

Em termos formais, a análise IS-LM desenvolvida por Hicks 

(1937) e Hansen (1953) pode ser apresentada de várias formas al

ternativas. A que mais fielmente reproduz os argumentos desen

volvidos na Teoria Geral certamente é aquela que" torna uma econo

mia competi ti va I em que as curvas de procura de mão-de-obra e ofer

ta agregada, obtidas a partir da maximização individual de lu

cros e de uma função de producão com retornos decrescentes de 
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escala, sao definidas nos moldes apresentados nas seçoes 5.1 e 5.3 

do capítulo anterior. Nessa formalização do lado da oferta, que 

em nada difere do modelo clássico, o teorema de agregação (se-

ção 5.2) nos permite tratar a economia como se fosse constituída 

de uma única empresa maximizadora de lucro, com uma função de 

produção 

Y = f (N) , f(O) = O, f' (N) > O, f" (N) < O 

Tomando o preço do produto (P) e o salário nominal W 

dados, isso nos leva à curva de procura de mão-de-obra 

W = f' (N) = g(N) 
P 

é a equaçao de oferta agregada 

g' <O 

Y = f(g-l(w/p» = h(P/W) 

sendo h(x) = f(g-l(l/x», h' > O 

como 

o modelo keynesiano completo desenvolvido nesses termos e 

apresentado, por exemplo, em Dinâmica Macroeconômica (Simonsen, 

1983) . 

Trataremos aqui, alternativamente, de uma economia nao com-

petitiva, na qual os preços da produção doméstica sejam 

dos pela regra de mark-up em sua versão mais simples, 

forma-

P = W (l+m) 
b 

(equação 5.10) 

3. 



em que a margem de oligopólio (m) e a produtividade da mão-de-

obra b se supõem constantes, qualquer que seja o nível de produ-

çao. 

Dada a rigidez de salários nominais para a economia operan-

do com desemprego, os preços passam agora a independer do nível 

de produto. Esse fato nos possibilitará uma maior simplicidade 

analítica na exposição dos diferentes modelos aqui abordados. 

No restante desse capítulo, utilizamos inicialmente o apa-

rato do modelo keynesiano simplificado para desenvolver os con-

ceitos de multiplicador dos gastos autônomos e política fiscal 

anti cíclica. A determinação da transferência líquida para o 

exterior em função da renda e a determinação do produto com res-

trição externa são exnlicitadas nas sub-seções 8.2.4 e 8.2.5 . 
. . 

Tratam-se ambas de construções pós-keynesianas, a última delas 

estabelecendo tL~ importante instrumento de análise para algumas 

economia a partir de 1982, em que a escassez de crédito externo 

condenou muitos países a um baixo crescimento de curto prazo. A 

sub-seção 8.2.6 analisa o reflexo da política fiscal doméstica e 

externa numa economia cujo sisnificativo peso no comércio in

ternacional não permite que se tomem como exógenas as suas ex-

portações. Introduz-se aí o conceito de lIefeito repercussão", p~ 

lo qual as decisões de política econômica de um país são amplifi 

cadas pelos seus efeitos sobre a renda das demais economias. 

Na seção 8.3 desenvolve-se o modelo keynesiano generaliza-

do, onde o instrumental IS-LM é utilizado sob a hipótese de sa-

lários nominais rígidos. As seções 8.4 e 8.5 o estendem, sob di

ferentes hipóteses quanto à administração da taxa de câmbio por 

parte das Autoridades Monetárias, aos casos em que os salários ncrnin(lis são 

flexíveis e em que a rigidez é de salários reais, e não nominais. 

A visualização no plano taxa de juros X produto das curvas de 
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iso-transferência líquida de recursos para o exterior, iso-défi

cit em conta corrente e iso-saldo total do balanço de pagamentos 

sao também utilizadas para permitir uma melhor visualização, nos 

três casos! dos reflexos da política monetária-fiscal sobre as 

contas externas. No caso de flexibilidade de salários nominais, 

a análise no plano taxa de juros x nível de preços se mostra mais 

adequada, devido ao fato do produto se situar sempre ao nível de 

pleno emprego. 

A seção 8.6 apresenta uma versao simplificada da macroeco

nomia kaleckiana, cujo objetivo principal é captar a base do ra

ciocínio deste autor a respeito da resposta a curto prazo, das e 

conomias industrializadas, à variações na demanda agregada autô

noma, na propensao marginal a consumir dos capitalistas e na alí 

quota de mak-up. 

Por último, as seçoes 8.7 e 8.8 apresentam exercícios resol 

vidos e propostos, que, dentre outros objetivos, estendem os re

sultados anteriormente apresentados a diferentes combinações ~~~ 

to ao regime cambial, mobilidade de capitais, competitividade da 

economi a, etc. 

Para se evitar um excesso de notas de rodapé, cabe destacar 

que, durante todo esse capítulo, suporemos válida a condição de 

Marshall-Lerner quanto às elasticidades de demanda e oferta d~s 

exportações e importações. Dessa forma, elevações da transferê~ 

cia de recursos para o exterior não explicáveis por efeito renda 

serão sempre associadas a uma desvalorização da taxa real de cill~ 

bio. Como caso geral da análise aqui desenvolvida, não se cons~ 

dera a existência de qualquer efeito liquidez real (já menciona

do no capítulo anterior) na função consumo. A incorporação des

sa possibilidade aos modelos, entretanto, é imediata, não deven

do causar qualquer dificuldade ao leitor. 



8.2) O Modelo Keynesiano Simplificado 

o modelo keynesiano simplificado toma o investimento priva-

do planejado como variável exogena, e não admite a possibilidade 

de efeito liquidez real na funcão consumo. Com isto, a determi-

naçao do prOGl;tc e do emprego passa a independer totalmente do 

setor monetário. No caso de uma economia fechada e sem governo, 

se a demanda agregada planejada (ou desejada, ou ex-ante) é de-

finida por 

yd = C(y) + I (8.1) 

o produto Y se determina, de acordo com o princ.fpio da demanda 

efetiva, a partir da equação 

d y = y = C(Y) + I (8.2) 

Na equaçao (8.1), C(Y) representa o consumo privado (no ca-

so, igual ao total, já que por hipótese não há governo), e I o 

nível desejado de formação bruta de capital fixo e variação de 

estoques. 

Determinado o produto, o emprego pode ser obtido a partir 

da função de produção Y = f(N), e, uma vez conhecido o salário 

nominal, o nível de preços é determinado pela equação de margens 

(5.10) já apresentada na introdução deste capítulo (no caso de 

uma economia competitiva utilizar-se-ia a igualdade entre o sa

lário real e a produtividade marginal da mão-de-obra ~ = fI (N». 

A equação de equilíbrio monetário (6.25) serve apenas para de

terminar a taxa de juros que, dada a renda Y, iguala a demanda à 

oferta de encaixes reais. 

.6 
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:e importante salientar a diferença entre a equação de equilíbrio (8.2) 

e a tautologia apresentada no Capítulo 111, produto = despesa. Neste últirro 

caso, trata-se da despesa realizada, e não da planejada. Na equação (8.2) , 

igualar o produto à demanda que os agentes eoonânioos (famílias e finnas, no 

caso de uma eoonania fedlada sem governo) ccm:::> um todo pretendem realizar e-

quivale a fX>Stular uma regra de determinação da oferta global de bens e se~ 

ços finais de eoonornia. A identidade produto = despesa, por outro lado, nada 

mais faz do que definir a des~sa realizada OJIT() um agregado senpre idêntiro 

ao produto, qualquer que sej a o seu valor. 

A determinação do produto de equilíbrio, que satisfaz à equacão (8. 2) , 

pode ser visualizada a partir do conhecido gráfioo apresentado a seguir: 

yd / 
y' ~ .... - ---- .-- -- -.(" 

yd = C{y)+I 

-y' y y 

Gráfioo 8.1 

IX:!terminação do Produto de EquilÍbrio no M:xlelo Keynesiano Sirrplificado 

d Na ordenada, marcanos a demanda Y , e na abcissa o produto Y. can esca-

las iguais, uma linha de 459 desenhada a partir da origem nos possibilita ef~ 

tuar as leituras de Y no eixo vertical, conforrre se IlDstra para o nível de 

produto Y'. A demanda creS02 cx:rn o nível de produto, de aoordo (X)ffi a prop::m

são marginal a oonsunir c = C' (y) suposta oonstante no gráfioo. 

o nível de equilíbrio do produto é aquele em que as duas 

curvas se cruzam, significando Y = y d . Como a -propensao 
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marginal a consumir c é, por hipótese, inferior à unidade, para 

níveis de produto acima de ye (como o ponto Y' apresentado no 

Gráfico (8.1», existe superprodução, pois dado um aumento ~y 

do produto temos um incremento de apenas cnY da demanda. Com is 

to, a tendência é de haver um encalhe de mercadorias, caracte 

rizado pela formação de estoques involuntários. Com o passar 

do tempo, é de se supor que os empressários revejam para baixo 

suas decisões de produção, fazendo o produto tender a ye. Da 

mesma forma, todo este raciocínio pode ser repetido quando se 

tem uma perda involuntária de estoques, caracterizada por um di~ 

tanciamento temporário (com subprodução) da posição de equilf 

brio. Na medida em que isto ocorra, a tendência será de um au 

mento de produção, fazendo novamente Y tender a ye. 

o que todo este arrazoado traduz é a estabilidade do 

equilíbrio Y = yd. O processo de ajustamento dinâmico acima des 

crito pode ser facilmente formalizado pela equação 

~~ = k (yd _ Y) , k~O 

que postula um aumento de produto quanto a demanda supera a ofcE 

ta, e diminuição em caso contrário. Em equilíbrio, 

e dY 
dt = O 

de acordo com a equação (8.2). 

Nada nos garante, no contexto das hipóteses aqui ad~ 

tadas, que a posição de equilíbrio de produto situe a economia 

ao nível de pleno emprego. Pode ser, conforme se assume no Gr~ 

fico (8.1), que o produto de pleno emprego Y se situe à direi ta 

do nível de equilíbrio de produto ye . Esta possibilidade é ilu~ 

trada no esquema a seguir " onde o desemprego voluntário é dado 

I 
• I 
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Determinação do Desemorego no Modelo Keynesiano Simplificado 

Economia Oligooolizada, Fechada e sem Governo 

Fica claro agora o ponto fundamental dél. análise 

keynesiana: a recessao e o deserrprego ocasionado pela falta de demanda 

global. Keynes admi te que a função consuro seja estável no curto 

prazo, podendo apenas variar durante períodos mais longos de 

tempo pela acumulação de riqueza. Para este autor, é a insta-

bilidade dos investimentos privados, determinada fundamental-

mente pelo estado das expectativas, que leva a economia a so-

I: frer oscilações no nível de demanda agregada e, consequentemen

te, na produção e no emprego. 

Por último, deve-se notar que a equaçao (8.2) nao 

tem como descartar a possibilidade de se 'ter um nível de inves-

timento suficientemente alto a ponto de determinar um equilí-

brio acima do p,leno emprego. Numa economia abe'rta (com ou sem 

governo) com câmbio nominal fixo, a endogeneidade do câmbio 

real pode impedir esta discrepância. De fato, com governo e se-

tor externo, o produto inteTI10 Y fica determinado, de acordo com 

o princípio da demanda efetiva, pela equação: 
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Y = C(Y-R) + I + G + H (EP'/P, Y-R) (8.3) 

onde Y-R representa a renda bruta disponível do setor priva-

do, I o investimento privado e governamental, G os gastos de 

consumo do governo, E o câmbio nominal e H a transferência li-

quida de recursos para o exterior. Se a equação acima deter-

minar um nível de produto igualou menor ao produto a pleno 

emprego Y, aceita-se a solução. Caso entretanto, o segundo 

membro da equação (8.3) seja superior ao produto a pleno em-

prego, toma-se Y = Y e a variável endógena em (8.3) passa 

a ser o câmbio real EP'/P. Admite-se que o excesso de deman-

da por mão de obra leve a urna elevação dos salários nominais 

e, pela equação (S.IO). 

P _ ''''(l+m) 
- b 

também dos preços. Com E = E, o câmbio real se valoriza, di-

minuindo a demanda, pela queda de H, até que se obtenha a 

igualdade: 

Y C(Y-R) - I - G = H{EP'/P, Y-R) 

Numa economia fechada, contudo, nao existe esta 

possibilidade de determinação endógena da transferência lí

quida de recursos para o exterior que iguale 'a demanda ao pro

duto a pleno emprego, salvando a equaçao (8.2) de deter-

minar um equilíbrio acima deste nível. Isto representa uma falha 

dm modelo keynesiano simplificado. Em adiç5o, neste modelo a 



política monetária nao tem qualquer efeito sobre o produto, 

limitando-se a determinar a taxa de juros .. Trata-se de uma sim-

plificação da realidade, a ser eliminada quando da passagem ao 

modelo keynesiano generalizado, na seção {8.3) 

8.2.1} O Hultiplicador 

Continuaremos, por enquanto a tratar de uma econo-

mia fechada sem governo. Ao final deste capítulo, o leitor nao 

deverá apresentar dificuldades em estender todos os resultados 

aqui obtidos ao caso mais geral. 

Se, dada a função consumo, o nível de investimento 

determina o produto de equilíbrio, cabe indagar qual o aumento 

de produto decorrente do aumento ~I do nível de investimentos. 

Uma rápida apreciação da equaçao (8.2) nos leva a responder de 

imediato: de um valor superior a ~I. De fato, apenas o aumento 

inicial dos investimentos levará a um acréscimo de ~I na deman-

da agregada e, logo, no nível de produto. Mas isto implica num 

aumento posterior c~Y do consumo privado, pelo aumento 6Y da 

renda. Este aumento de consumo, por sua vez, eleva a demanda, 

o produto e novamente o consumo, agora de c(c~Y). Prosseguindo 

indefinidamente neste raciocínio, teremos um aumento final do 

produto de equilíbrio dado por 

~Y = lim 
II-c- ., 

2 
(I + c + c + ... + dI) ~Y 

Lembrando que O < c < 1, e utilizando a fórmula pa-

raobtençoo da sana dos n pri.In2iros termos de uma prCXJressão geométrica de 

razão c e primeiro termo igual à unidade, temos: 

11 



I1Y = I I1I (8.4) l-c 

Conclui-se, como antecipamos, que o aumento do produto supera o 
; 

aumento inicial dos investimentos. Se tomarmos c = 0,75, por 

exemplo, concluiremos que uma elevação de I u.m. no nível de 

investimentos levará a um aumento de 4 u.m. no produto de 

equilíbrio. 

o termo 1/ (l-c) em (8.4) recebe usualmente a deno-

minação de multiplicador da despesa autônoma do modelo keyne-

siano simplificado (define-se como despesa autônoma ou exógena 

aquela que é determinada independentemente do valor assumido 

pelas variáveis endógenas do modelo; assim o investimento é uma 

despesa autônoma no modelo aqui estudado, por independer de y , 

w, p ou r). O multiplicador traduz o aumento de nroduto 0ue e('mi-

libra a oferta e a demanda de bens e serviços finais d? econo 

mia, quando se eleva de uma unidade monetária a despesa exógena. 

A expressão (8.4) pode também ser facilmente obti-

da, para acréscimos infinitesimais, a partir da diferenciação to-

tal da equação de equilíbrio (8.2): 

dY = c d '! + dI 

dy = dI 
l-c 

Como estamos trabalhando com uma propensao 

(8.5) 

(8.6} 

marginal 

a consumir constante,ou seja, supondo que o consumo possa se ex-

primir por uma função linear (C = C + cY) da renda, sendo C uma 

constante positiva, as equaçoes (8.5) e (8.6) permanecem váli-

das para acréscimos discretos, ou seja: 

I1Y = c 11 Y + 111 

12 



t:.y = . t:.I 
l-c 

13 

, 

representando o operador de primeiras diferenças (!J.y = Y - v ) 
·t "'t-l· 

Vale a pena nos determos um pouco na formalização do 

argumento anteriormente apresentado, pelo qual o aumento indu-

zido do consumo gerava um aumento de renda, que por sua vez le-

vava a um posterior aumento de consumo etc ..• Para isto, admi-

tamos que o. consumo do perfOdot dependa da renda do período t--l, 

de acordo com a equaçao: 

a + cYt ' 
-.L 

sendo a uma constante e c a propensao marginal a consumir. Se-

ja então It o nível de investimento desejado no período t, e 

admitamos que o equilíbrio entre produto e despesa planejada se 

dê a todo período (isto implica na inexistência de estoques in-

voluntários), de acordo com a equaçao: 

(8.7) 

Até o período zero, a economia é suposta estacio-

nária, com um nível de investimentos lO. Em outras palavras,pa

ra t ~ O, temos 

donde se obtém o equilíbrio estacionário para o produto, a par-
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tir da equaçao (8.7) 

a + lO 
l-c t ~ O 

Suponhamos agora que, a partir do início do período 

um, o nível de investimento sofra uma alteração permanente, da 

forma 

t ~ 1 (8.8) 

Vejamos então o que ocorre com o produto de equilí-

brio a partir desta data (t ~ 1). Inicialmente, escrevamos a e-

quaçao (8.7) para o período t e t-l, 

Subtraindo membro a membro as duas expressoes aci-

ma, obtemos: 

(8.9) 

Esta equaçao nos informa, como decorrência da hi-

pótese de igualdade entre produto de despesa a cada período, que 

o acréscimo de produto se decompõe na soma de duas parcelas: a 

possível elevação do nível de 'investimentos (I t - I t - l ) e a va

riação induzida do consumo (c (Yt - l - Yt-2»' Tomando t = 1 em (8.9), 

obtemos: 

( 8.9 . a) 
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ou seja, no período I, o acréscimo de produto é dado apenas pe-

la elevação exogena do nível de investimento. No período subse-

quente, todavia, este aumento de produto dárá origem ao aumen-

to induzido de consumo, como se verifica reescrevendo-se aequa-

ção (8.9) para t = 2: 

(8.9.b) 

Como o acréscimo do investimento só se dá no perío-

do 1 (mantendo-se indefinidamente o nível mais elevado I ) , 
1 

1 2 - 11 = O, e a equação acima nos mostra que o aumento de pro-

duto será apenas aquele oriundo da elevação de demanda pelo au-

mento do consumo induzido, ou seja, c(Y
l 

- Y
O
)' Reescrevendo a 

equação (8.8), agora para t = 3, teremos: 

(8.9.c) 

ou, de um modo geral, para t = n, 

Y - Y n n-l (8.9.d) = c (y 1 - Y 2) n- n-

Sanando-se as equaçoes acima período a período, até a data n, 

obtém-se {repare que na soma dos primeiros membros, os diversos 

termos em Y se cancelam dois a dois, só restando, ao final, Y
n 

e 

2 n-l = ~I (1 + c + c + ... + c ) (8.10) 

Multiplicando a equaçao acima por c, obtemos: 



ou ainda, 

Subtraindo-se ( 8 • 11 ) de ( 8 • 10) , 

(y - Y
O

) (l-c) 
11 

n =ÔI(l-c) 

1- cn 
= l-c tJ. I 

16 

(8.11) 

que representa a conhecida fórmula da soma dos n primeiros ter 

mos de uma progressão geométrica. Lembrando que O .( c < 1 e pas 

sando ao limite, obtemos novamente a expressa0 (8.4), 

Y = lim 
~90 

= AI 
l-c 

Em suas linhas gerais, o aumento de produto em um 

valor superior à elevação da despesa autônoma já havia sido an 

teriormente esboçado por Kahn (1931), em seu artigo sobre o 

multiplicador do emprego. 

Três observações importantes devem acompanhar a de 

dução do multiplicador keynesiano. Em primeiro lugar, deve-se 

ter em mente que o aumento de produto decorrente da elevação do 

nível de investimento não decorre de seu acréscimo à capacidade 

produtiva do país, mas simplesmente de seu fomento à demanda a 

gregada. O mesmo resultado seria obtido caso este investimento 

adicional fosse direcionado para a simples formação de estoques 

.de bens finais ou para a construção de máquinas e equipamentos. 

Se ambos geram a mesma despesa ex-ante, gerarão também o mesmo 

acréscimo de produto. Un efeito semelhante seria obtido por um deslo 

camento para cima da função consumo, ou, no caso de uma economia 

com governo, por uma elevação de seus gastos de consumo. 
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Na ótica macroeconômica característica dos modelos 

de equilíbrio agregativo a curto prazo, os acréscimos à capaci 

dade produtiva do país decorrentes do nível de investimento não 

são levados em consideração, pois o estoque de capital é tomado 

como dado. Isto faz sentido porque estamos interessados apenas 

em analisar a determinação do emprego, do produto, dos juros e 

do nível de preços durante um curto espaço de tempo (de 1 a 3 

anos, vamos dizer), e, nesse intervalo, a contribuição do inve~ 

timento (que é um fluxo) à acumulação do estoque de capital po 

de ser desprezada para os fins a que nos propomos. Dentro do 

enfoque aqui utilizado, o fator crítico para a falta de prodE 

çao nao se constitui na limitação da capacidade produtiva, mas 

sim na falta de dem~~da agregada. Este outro papel do in 

vestimento, de adição do estoque de capital, entretanto r será 

fundamental na determinação do crescimento de longo prazo da e 

conomia, assunto em que nos deteremos no Capítulo IX. 

Outro ponto a ser lembrado é que o acréscimo de prQ 

duto decorrente do aumento de despesa só perdura enquanto esta 

despesa se mantém no novo nível mais elevado. Se ela volta ao 

seu estágio inicial, o mesmo ocorre com o produto. No 

exercícío dinâmico que acabamos de desenvolver, a hipótese de 

um acréscimo permanente da despesa exógena está clara na equ~ 

ção (8.8), onde, para t ~ 1, o nível de investime!lto 

sempre superior a lO (j á que ~I é suposto positivo). 

permanece 

Esta cons 

tatação descarta a eficácia da política de lIescorva da bomba" 

(pump-priming), muito cogitada nos anos 30, segundo a qual se 

ria possível recuperar permanentemente o nível de atividade eco 

nômica com apenas um aumento transitório da despesa autônoma. 

O exercício resolvido numero um, ao final deste capítulo, mos 

tra que isto só seria verdade se a propensão marginal a consumir 



fosse igual à unidade. No contexto keynesiano, entretant~ o fa-

to de se te~ 0< c (1 implica 
I 

que, após o retorno da despesa 

autônoma ao seu valor original, o ItESno ocorra a::m o nível de produto. 

8.2.2) Economia Aberta com Governo 

A introdução do governo e ào setor externo impÕe algumas 

nodificações à equação de determinação do produto (8.2). caro o valor das ex-

portações de bens e serviços não fatores (Xnf) constitui urra fonte de acresci 

no à respesa interna, ele deve ser adicionaéb à demanda glebal planejada. As 

importações de bens e serviços nao fatores, J:X)r outro laéb, são ccmponentes 

subtrativas da despesa, razão pela qual são introduzidas <Xlll um sinal negati-

vo na nova equação de retenninação do produto: 

y = C(y - R) + 1+ G+ Xnf(EP '/P)-Mnf (EP' /p,Y - R) (8.12) 

Repare que, macroeronomicarrente, deve-se trabalhar a::rn o pro-

duto interno, que é relacionado ao emprego, e não com o produto nacional. 'Ps-

sim, a respesa líquida externa é dada pela transferência líquida de recursos 
• 

para o exterior: 

H=X -M 
hf nf 

una équisição externa de bens de capital, ql.la dê origem a uma 

elevação do investi.Irento privado, levará a um al.lITento de IreSITO valor em I e 

Hnf em (8.12), não influindo scbre.: a detenninação da renda. IE fato, trata

se de uma demanda sobre o produto do resto éb mundo, e não [-elo produto inte.;:. 

no éb país em questão. O mesrro ocorreria, por exemplo, no caso de importações 

de bens ou serviços para, consumo pessoal ou do governo. 

Entenda-se assim a necessidade da componente subtrativa 

da despesa Mnf em (8.12). 

--- ------
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Os gastos do governo em consumo (G) e investimento 

(I ) sao componentes da despesa planejada e, como tal, figuram g 

do lado di~eito da equação (8.12). Deve-se ter em mente que, 

agora, I representa o total de investi.rrentos, sejam eles privados. 

ou governamentais. 

Por outro lado, tanto o governo como o setor exter 

no interpõem diferenças entre a renda interna bruta a preços de 

mercado, Y, e a renda pessoal disponível, que é a relevante p~ 

ra a determinação do consumo. Para se passar de uma a outra, de 

vemos subtrair, conforme mencionado no Capítulo VII, a renda lí 

quida do governo (RLG) , a renda líquida enviada para o exterior 

(RLE) e a renda bruta disponível das empresas (RDE). Usualmen 

te, entretanto, admite-se que esta última seja uma fração cons 

tante ~ da renda bruta do setor privado (Y-RLG-RLE), quando en 

tão 

Y - RLG - RLE - RDE == (Y - RLG - RLE) (1 - c( ) 

Assim, tomando 

R == RLG + RLE, (8.13) 

A função consumo passa a ser expressa por , 

C == C (y - RLG - RLE - RDE) == C «y - R) (1 -o(» == C (Y - n) 

Da mesma forma, as importações, função da renda dis 

ponível do setor privado, apresentam como argumento Y - R (além 

do câmbio real EP'/P). 

Admi te-se inicialrren.te, numa hipótese bem anparada nela e-

vidência errpírica, que a prq:Glsão marginal a inportar scbre a renda dispo

nível seja inferior à propensão marginal a consumir, e que anbas se situem 

no intervalo aberto (0,1). Denotando por c e m, respectivarrente, aC/a(Y-R) e 
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ólMnf/d(Y-R), temos então, por estas hipóteses: 

O<m(c<l (8.14) 

Cano já dissenos antes, orrodelo keynesiano sirrplificado tana 

a:rno dado o nível de investimentos I. Durante toda esta. seçao, 

trataremos trunbém como exógenas as exportações (supõe-se cons-

tante o câmbio real e = EP' 
P 

e os gastos do governo. 

No tocante à tributação, es·taremos supondo que R se 

ja uma função linear do produto, na forma 

R = R + tY (8.15) 

onde R engloba a renda líquida enviada para o exterior (que só 

faria sentido englobar no termo tY se a taxa internacional de re 

muneração ao capital e a razao passivo externo líquido/produto 

interno fossem aproximadamente constantes) e a tributação autô 

noma, ou seja, aquela que independe do fluxo de renda do perío 

do em questão (imposto sobre doações, transferências, heranças 

etc .•. ) . 

o termo ty (onde 0< t < 1 e t se supoe sempre cons 

tante) capta as variações no total da renda líquida do governo 

induzidas pelo aumento de produto, que incluem principalmenteas 

alterações do total arrecadado no imposto de renda, consumo, 

vendas etc ••• Algumas abordagens do modelo keynesiano , simpl! 

ficado dão ênfase à arrecadação autônoma (contida em R), importan 

'te quando se pretende utilizar a renda líquida do governo como 

variável de política econômica. Outras, todavia, lembram que 

nas sociedades modernas a arrecadação tributária constuma ser 

bastante correlacionada com 0 nível de renda, concentrando-se 

-assim na parte induzida ty. Utilizando a foonulaçao (8.15) para 

l''"UNDAÇAO GETULIO VARGAS 
BIBUOTECA MARIO HENRIQUE SIMON~ 



21 

derivar os multiplicadores, estaremos diante do caso geral, que 

pode abranger tanto a primeira quanto a 'segunda abordagem, bas 

-tando para isto fazer, respectivamente, t = O _ ou R = O. 

Substituindo (8.15) em (8.12), e omitindo a taxa 

real de câmbio como argumento das exportações e importações te-

mos: 

Diferenciando-se esta equaçao, 

dY = C' (Y(l-t)-R) (dY(l-t)-dR)+dI+dGtdXnf-M~f(Y(l-t)-R) (dY (l-t}-dR) 

fazendo 

c = C' (y (l-t) -R} e 

chega-se a 

dY = (c-m) (l-t) dY -(c-m}dR+dI+dG+dXnf (8.l6) 

Daí, obtêm-se os multiplicadores da despesa e arrecadação autôno 

ma: 

ClY 1 ClY ClY ar = ClG = ClX
nf 

= 
1- (c-m) (l-t) 

ClY - (c-m) 
= 

aR l-(c-m) (l-t) 

(8.17) 

(8.18) 

Os multiplicadores da despesa autônoma (seja ela ig 

vestimento, consumo do governo ou exportações), além de positivos 

( o que já era de se esperar, visto que se tratam de componentes adi ti vos 

da despesa), são todos iguais. Isto é uma decorrência do ponto 

anteriormente salientado: a teoria keynesiana, pressupondo pelo 
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princípio da demanda efetiva que o produto ofertado sempre se 

ajuste à demanda, não se caracteriza por ,limitações na capacid~ 

de produtiva, mas sim do total de gastos desejados. Assim, qualqoor aumento 

de despesa dará origem a um aurento do produto, não interessando se se 

trata de uma exportação (demanda efetuada por não residentes), 

despesa do governo ou aumento dos investimentos privados. 

Observe-se ainda (em consonância com o raciocínio de 

senvolvido quando da dedução do multiplicador) que o aumento de 

produto decorrente da elevação de qualquer uma destas despesas 

exógenas será tão maior quanto maior for a propensão marginal a 

consumir e tão menor for a propensão marginal a importar. 

A correlação negativa entre o multiplicador e a ta 

xaçao marginal sobre a renda é facilmente inteligíve~quanto mai 

or t, menor será,-coeteris paribus, o aumento da renda disponi 

vel (e, logo, do consumo privado) decorrente de um dado incremen 

to de I, G ou X. 

O multiplicador da arrecadação autônoma (R) é nega 

tivo, lembrando que aumentos exógenos da renda líquida do gover 

no ou da renda líquida enviada para o exterior diminuem (dado Y) 

a renda disponível do setor privado" levando/desta forma, a uma 

queda de consumo superior à queda de importações (já qoo O,m<c<l) . 

I· 
,. Com isto, diminui a despesa interna planej ada e, consequentemen-

te, o nível de produto. A nova renda disponível de equilíbrio se 

rá menor pela conjugação de dois fatores: a queda de pr~ 

-duto e o aumento de R. ~ de se esperar, assim, que o multiplica 

dor da renda disponível seja ainda menor (maior em valor absolu 

to) do que o da renda. De fato, corno 

Y - R = Y (l-t)-R ternos: , 

a (Y-R) aY 
= (l-t)-l 

aR -aR 
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Substituindo o valor de aY/~R dado por (8.18) na expressão aci 

ma, 

cJ (Y-R) -1 
= 

~ R 1- (c-m) (l-t) 

que é inferior ao multiplicador da renda, já que, por (8.14), te~ 

-se, necessariamente: 

-1 < - (c-m) 

g interessante verificarmos qual seria o aumento de 

. (1) 
produto decorrente de um aumento dos gastos governamentals , man 

tido equilibrado o orçamento do governo, ou seja, fazendo-se 

dG = dR = tdY + dR 

o que implica em se proceder uma elevação exógena de carga trib~ 

tária (estamos supondo a inexistência de qualquer variação na ren 

da líquida enviada para o exterior, ou seja, dR = dRLG) dada por 

dR = dG -tdY 

Substituindo este valor em (8.l6), e tomando dI = dX = Q, chega 

mos ao famoso resultado (obtido inicialmente por Haavelmo) pelo 

I: qual se conclui que, se o governo fizer um gasto de Z unidades mo 

netárias e, ao mesmo tempo, tratar de elevar no mesmo montante 

a sua receita líquida (RLG), o aumento do produto que equilibra 

a oferta e a demanda será, no contexto do modelo keynesiano sim 

plificado, também de Z unidades monetárias, ou seja: 

= 1 (8.19) 

dR=dG 

(1) Trabalhamos aqui apenas com os gastos de consumo (G). ~ claro que o mesmo 
desenvolvimento pode também ser efetuado trocando-se G por Ig. 
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O aumento do produto se deve ao fato dos gastos do 

governo representarem uma fonte direta de acréscimo 
, 
a demanda, 

• ( 

enquanto que o aumento da renda líquida do governo só altera a 

despesa indiretamente, pelo seu reflexo sobre o consumo e as im-

portações. ~ interessante notar que, no contexto de uma economia 

com apenas um produto, como a que estamos trabalhando, o reflexo 

sobre a despesa planejada (e,logo, sobre o produto) decorrente 

de um aumento de lu.m. na renda líquida do governo é o mesmo, se-

ja ele efetuado por um aumento de impostos diretos, de impostos 

indiretos, de receitas correntes ou por uma diminuição de subsí

dios ou transferências. Isto obviamente nao ocorre no mundo real. 

Um aumento do imposto indireto ou diminuição de subsídios~ ter 

um reflexo sobre a demanda planejada diferente, quando aplicado 

sobre um ou outro produto. Da mesma forma, recolher aos cofres 

pUblicos uma unidade monetária de um assalariado não e a mesma 

coisa que diminuir no mesmo montante as transferências ao seu 

patrão, ou à firma na qual ele trabalha. A não captação destes 

fatores é um preço a se pagar pela simplicidade do modelo em 

que estamos trabalhando. 

o exercício resolvido número dois, ao final des-

te capítulo, desenvolve um modelo que capta o possível aumen-

to de demanda (e consequentemente, do nível de produto) quando, 

mantendo-se inalterada a renda disponível do setor pUblico,o ~ 

verno faz uma política de aumento da taxação incidente sobre as 

classes mais favorecidas (que, supostamente, possuem uma menor 

propensao ao consumo) e diminuição daquela incidente sobre os 

mais pobres. O exercício resolvido número três, por outro lado, 

lembra que o argumento R na função consumo tanto pode significar 

urna transferência de renda para o governo como para não residen-

teso Na linha seguida por Haavelmo, conclui-se então que o mul-

tiplicador unitário não é uma prerrogativa de aumento de gastos 
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do governo com orçamento equilibrado, mas sim de qualquer exercí 

cio de estátiva comparativa que contraponha uma elevação exógena 

de gastos e uma variação total (induzida mais autônoma) de mesmo 

valor da transferência de renda para o governo ou para o setor 

externo. Em particular, deduz-se, supondo nula a taxação margi 

nal sobre a renda t, o "multiplicador do saldo em transações cor

Ientes do balanço de pagamentos equilibrado", também igual à tmi

dade. 

8.2.3) Política Fiscal Anticíclica 

Pelo que vimos até aqui, na ausência de qua,lquer 

açao ou reação do governo, uma queda da demanda planejada leva 

rá, no contexto do modelo keynesiano simplificado, a uma diminui 

çao do produto e do nível de emprego. Esta queda pode ter ori 

gem em inúmeros fatores. Na linha essencialmente destacada 

Keynes, a instabilidade das expectativas quanto aos lucros 

por 

futu 

tos gerados pela aquisição de bens de capital pode significar, num 

dado momento, um estado generalizado de pessimismo, com umaconse 

qüente retração do investimento privado. Da mesma forma, varia 

ções do câmbio real (ocorridas sem qualquer interferência governa 

mental) no sistema de taxas de câmbio flexíveis, podem levar a 

uma drástica diminuição das exportações e aumento de importações. 

A solução para o problema está em lembrar que o go

verno pode aumentar seus gastos em consumo e investimento ou/ain 

da, efetuar uma reforma tributária que aumente a renda pessoal 

disponível (elevando consequentemente o consumo'privado)~ Com 

estas n~didas as oscilacães bruscas da despesa planejada oodem ser oonpensadas. 

~ ~lcl'luer fOIma, seja pelo atrnento das despesas ou da redu

ção de inpostos, arrbas as rredidas acima citadas elevam o déficit qoverna-
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mental. ~ importante lembrar, contudo, que o resultado anterior-

mente obtido do multiplicador de orçamento equilibrado nos asse-

gura que, para incentivar a atividade econômica, não é necessá-

rio aumentar o déficit governamental. Aumentos de gastos acom-

panhados de equivalente elevação da carga tributária líquida 

também estimulam a demanda (embora, como se depreende das equa-

ções (8.17) e (8.19),com menor intensidade). Outra forma de se 

fomentar a demanda sem alterar o equ.ilíbrio das contas do se-

tor público é deslocar a função consumo para cima, seja por 

meio de um aumento das facilidades de crédito ao consumidor 

(elevando-se o prazo máximo para pagamento nas compras à crédito, 

por exemplo) ou, se se admite que os pobres têm uma maior pro-

pensão marginal ao consumir do que os ri cos , efetuando-se 

uma redistribuição de renda a favor das classes menos pri-

vilegiadas. No caso de uma economia em que o Banco Central 

fixa o preço de compra e venda da moeda estrangeira, uma 

desvalorização do câmbio real pode também, incentivando as ex-

portações e desincentivando as importações, compensar uma 

possível retração do nível de investimentos privados. 

As medidas de política econômica acima citadas 

visam 
~ 

a compensaçao da queda de demanda numa economia com 

ociosidade dos fatores de produção. Pode ser, entretanto, 

que a economia já se encontre a pleno emprego, quando 

então as mesmas medidas, tomadas em direção oposta, podem 

servir de contrapartida à tensões inflacionárias provocadas 

por excesso de demanda. Neste caso, o governo deveria re-

duzir seus gastos e aumentar o nível de impostos. 
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Como se deduz diretamente da equaçao (8.12), para 

compensar uma queda LI do nível de investimentos ou das export~ 

ções, o governo deve aumentar em b.G = t:. I as suas despesas, inde 

pendentemente do valor do multiplicador. Trata-se de manter cons 

tante o total da despesa autônoma I+G+X, tomando-se então AG= 

~( X+ I). Ocorre entretanto que entre o início de uma queda do 

emprego e a efetiva compensação efetuada pelo govE:rno, cos 

tuma se interpor um razoável espaço de tempo. Neste sentido, um 

menor multiplicador pode significar UQa maior estabilidade de 

demanda global e, consequentemente, do produto e do emprego. 

Numa economia inicialmente a pleno emprego/que se 

veja diante de uma súbita diminuição dos investimentos privados, 

a queda de produto será tão maior quão mais elevado for o multi 

plicador dos gastos autônomos. Este costuma ser o argumento uti 

lizado por aqueles que defendem u.rna elevada taxação marginal so 

bre a renda (que, como se percebe pelas equações (8.17) e (8.18), 

reduz o multiplicador), como forma de se obter uma "estabilidade 

embutida" do sistema econômico. Assim, quando a despesa autôno 

ma se reduzisse, a queda de produto implicaria numa redução das 

transferências líquidas do setor privado ao setor governamental, 

incentivando (relativamente ao caso em que se estivesse uma me 

nor alíquota de tributação sobre a renda "til) o consumo, e, con 

sequentemente, o nível de atividade econômica. O mesmo argumeg 

to vale, em sentido contrário, no que diz respeito a tensões de 

demanda provocadas por uma alteração da despesa exógena. 

Se o único objetivo do formulador de política fosse 

obter um mecanismo automático que diminuísse as oscilações de de 

manda, estaria aberto o campo para um sistema de impostos 

mente progressivos sobre a renda. Ocorre contudo que há 

alta 

outros 

importantes fatores a se considerar. Elevadas alíquotas de tri 
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butação marginal podem reduzir sigrüficativamente o incentivo ao 

investimento, à poupança, e ao esforço individual. E estes fato 

res, como veremos no Capítulo IX, exercem um papel decisivo na 

determinação do crescimento econômico de longo prazo. 

Pelo que vimos até aqui, um aumento de gastos do 

governo ou uma diminuição exógena de sua receita tributária p,2, 

dem ser aconselháveis para restaurar o ânimo da atividade econo 

mica. Por outro lado, podem também implicar num desequilíbrio o~ 

çamentário de curto prazo (ainda que, cano llencionamos anteriormente, 

um aumento do déficit governamental não seja condição necessária 

para estimular a economia pela política fiscal, já que o multipl.!. 

cador de orçamento equilibrado é positivo). Poder-se-ia, a prin 

cípio, questionar se, com um aumento dos gastos do governo, a 

elevação de produto não seria suficiente para levar a um incre 

mento do mesmo porte na arrecadação induzida, mantendo inaltera 

do o déficit público (Dg ). Um pouco de cálculo mostra que isto 

não é possível. Para um acréscimo dG nos gastos de consumo do 

governo, temos, mantido constante o nível de investimentos e da 

arrecadação autônoma (dR = O), 

dD = dG - dRLG = dG - tdY 
g 

mas pela fórmula do multiplicador (8.17), 

1 
dy = 

1- (c-m) (l-t) 

substituindo em (8.20), 

dD = g 

(l-t) (1- (c-m» 

1- (c-m) (l-t) 

dG 

dG) O 

(8.20) 

(equação 8.17) 

(8.2]) 

A expressa0 acima mostra que o aumento na arrecada 

çao induzida não pode, dadas as restrições anteriormente impo~ 
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tas a t, c e m, ser alta o suficiente a ponto de compensar os gas 

tos iniciais. Veremos mais tarde, no contexto do modelo keyn~ 

siano generalizado, que o alli~ento de produto decorrente de uma 

política fiscal expansionista costuma ser bem inferior àquele da 

do pela equação (B.17). Alguns modelos ainda mais completos (a 

serem apresentados no Capítulo X), que trocam a regra salarial 

keynesiana W == W por uma dJnâ.mica salarial mais complexa, nos l~ 

varo a resultados ainda menos pródigos em termos de aumento de pr~ 

duto. Todos estes pontos reforçam o argumento anterior, pois r~ 

presentam uma receita induzida ainda menor do que aquela impll 

cita na equaçao (8.21). 

Corno a arrecadação líquida do governo, conforme ex 

pressa pela equação até aqui utilizada 

-R = R + ty 

consturna ser uma função crescente do nível de renda, nao é difí 

cil deduzir que, mantidas constantes as despesas públicas, o dê 

ficit governamental deverá se agravar nas fases de recessão e di 

minuir nas fases de prosperidade, de acordo com a expressa0 

dD = -tdY g 

Por um equívoco de correlação, alguns economistas, 

no início dos anos 30, passaram então a admitir que o déficit g~ 

vernfu~ental era a causa da depressão da atividade econômica e, a 

partir daí, a defender uma redução de despesas do governo nas fa 

ses de desemprego corno meio de reequilibrar o orçamento. Esta 

recomendação de política econômica certamente causaria arrepios 

a qualquer analista keynesiano, pois além de tornar o produto aI 

tarnente sensível às variações exógenas do investimento e das ex 

portações: descarta a possibilidade de se trazer a economia de 
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volta ao pleno emprego, já que isto exigiria o aumento, e nao a 

redução dos gastos do setor público. Mas nesta époc~ Keynes ai~ 

da não havia escrito a sua famosa "Teoria Geral", e a idéia pré-

concebida de que todo orçamento deveria manter-se equilibrado 

era bastante disseminada. Vejamos então, em nossa moldura analí 

tica, o que ocorre no caso de uma redução de investimentos pri 

vados (ou das exportações) se, nesse contexto de que as despesas 

devem se igualar às receitas, ou seja 

dD = d{G+I ) 
g g 

(dR+tdY) = O 

introduzirmos a regra de determinação dos gastos do governo daí 

resultante (trabalhando, de acordo com a arg~~entação anterior, 

apenas com a variação induzida da receita tdY) 

d{G + I ) = tdY 
g 

na versao diferencial da equaçao (8.12). Teremos então, lembran 

do que I = I +1 , 
P g 

dY = (c-m) (l-t) dY+tdY+dI . p 

donde se obtém o multiplicador do investimento privado I p 

ay 1 
= 

aI l-t-(c-m) (l-t) 
p 

que, como t é posi ti vo, é claramente superior àquele dado pe la ex 

pressão (e.17) (1). Conclui-se daí que, no contexto do modelo keyn~ 

siano simplificado, o preconceito de equilíbrio orçamentário p~ 

de ampliar sobremaneira as flutuações da atividade econômica, a 

lém de impedir o ajuste compensatório nas fases de recessao ou 

excesso de demanda. 

(1) Lembre que a expressão (8.17)tanto pode representar o multiplicador do i~ 
vestimento privado (fazendo-se dIg -0), quanto de investimento púBlico (t~ 

mando-se dI = O), ou do investimento total I (quando então dI = dI + dI ). 
g g p 
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8.2.4} o Modelo Keynesiano Simplificado e a Trans-

ferência Líquida de Recursos Para o Exterior 

Nesta seçao continua.reITlCS trabalhando can a hipótese de llll1a 

econania operando ca:n desemprego e câmbio real fixo. Analisaremos 

então o efeito das políticas de incentivo e desincentivo à deman 

da sobre as exportações líquidas de bens e serviços não fatores. 

As variações nestas últimas podem ser entendidas como variações 

no saldo total do balanço de pagamentos apenas se forem conside 

rados constantes o saldo de capitais autônomos e a renda líquida 

enviada para o exterior. Como estamos supondo constante a taxa 

real de câ~io (9 = e) a única variável a ser considerada na de 

terminação da transferência líquida de recursos para o exterior, 

será a renda disponível do setor privado Y-R. Diferenciando a e 

quaçao acima, temos então: 

dH = dX
nf 

- m(l-t} dY + mdR 

Substituindo o valor de dY dado pela expressa0 (8.l6), obtemos: 

-m(l-t) -m(l-t} l-c (l-t) m 
dH = ------ dI +------ dG+ ------ dX + dR 

1- (c-~Xl-t) 1- (c-m) (l-t) 1- (c-m) (l-t) nf 1- (c-m) (l-t) 

donde se conclui que: 

aH aH -me l-t) = = (8.22) 
ar aG 1- (c-m}(l-t) 

aH = 
l-c (l-t) (8.23) 

ax 
nf 

1- (c--m) (l-t) 
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aH = m 
(8.24) 

aR 1- (c-m) (l-t) 

As expressões (8.22) e (8.24) deixam claro que polí 

ticas de incentivo à demanda (aumento de G ou queda de R) lev~n 

a uma deterioração do saldo líquido do balanço comercial e de se.!: 

viços não fatores. Isto se dá porque tais medidas não afetam as 

exportações, mas aumentam as importações, devido à elevação da 

renda disponível. 

Conclui-se também que uma -forma de se ajustar o ba 

lanço de pagamentos (via variações de R) é provocar uma diminui 

ção do produto. Esta política, contudo, apresenta duas desvanta 

gens: em primeiro lugar, aumenta o desemprego, e em segundo lu 

gar, o ajuste da transferência líquida de recursos para o exte 

rior só perdura enquanto dura a recessao. Com a volta ao pleno 

emprego, as importações retomam o seu nível inicial, trazendo de 

volta o déficit anteriormente existente. Voltaremos a este pro 

blema na próxima seção. 

A equação (8.23) traduz o chamado "ajuste incomple 

to do balanço de pagamentos por efeito renda". Se as export~ 

ções diminuem de valor por um motivo qualquer, poder-se-ia inda 

gar se a queda de produto não poderia ser suficiente para, dimi 

nuindo as importações induzidas, impedir a deterioração do saldo 

comercial e de serviços não fatores. A fórmula (8.23) (pela qual 

aR/ aX
nf 

> O) mostra que esta hipótese pode ser descartada. Ela 

só seria verdadeira se tivéssemos c(l-t) = 1, o que não é possí 

vel no contexto das hipóteses em que estamos trabalhando (de que 

O < c < 1 e O < t < 1). Assim, na ausência de qualquer ou 

tra variação exógena dos parâmetros do modelo, uma queda de ex 

portações levará a uma inevitável diminuição da transferência li 

quida de recursos para o exterior. 
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As fórmulas (8.22) e (8.24) nos possibilitam anali 

sar o efeito sobre H de uma variação do d§ficit do governo, quando se aI 

teram simultaneamente os seus gastos (Gou I ) e a sua renda lí 
g 

quida. Trabalharemos, para simplificar, supondo que a tributa 

çao marginal sobre a renda seja nula, ou seja, t = O, quando en 

tão a variação do déficit (supondo constantes os investimentos do 

governo) é dada por: 

dO = dG - dR g 

Oe ( 8 . 22) e ( 8 . 24), ternos, 

dH = -m 

l-c+m 
dG + m 

l-c+m 

(8.24a) 

dR (8.24b) 

Substituindo dG, de acordo com a equaçao (8.24a), por dO + dR, g 

obtemos 

dH = -m 

l-c+m 
dO 

g 

donde se roncluern duas coisas: i) um aumento equilibrado das despe 

sas rrenos receitas líquidas do governo (de tal forma que dD = O) dei g -

xa inalterada a transferência líquida de recursos para o exte 

rior (isto ocorre devido ao fato da renda disponível permanecer 

inalterada (dY = dR = dG no caso geral ou dy = dR = dG no caso em que 

t = O» i ii) uma diminuição do déficit pÚblico em Z unidades ,mone 

tárias leva a um aumento inferior a Z na transferência líquida 

de recursos para o exterior. 
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8.2.5) A Determinação do Produto com Restrição Ex

terna 

Pelo que vimos no item anterior, uma vez fixado o 

câmbio real, o estímulo à atividade econômica dado por um aumen 

to de gastos do governo ou redução de sua renda líquida levam a 

uma queda do desemprego, mas, concomitantemente, a uma deteriora 

çao das contas externas. 

Se o déficit do balanço comercial relativo à situa 

çao de pleno emprego for apenas temporário, como .resultado, por 

exemplo, de uma queda de safra, greves ou variação transitória 

nos preços dos produtos transacionados com o exterior, que afe 

tem:negativamente a receita líquida de exportações, não há por 

que efetuar uma desvalorização do câmbio real ou provocar uma 

recessao para corrigir o desequilíbrioj a menor na receita 

em moeda estrangeira pode ser compensada por mn estímulo 

ao ingresso de capital de risco no país, por um aumento dos em 

préstimos tomados a não residentes ou, ainda, financiado por uma 

perda temporária de reservas internacionais (todos estes fatos 

implicam numa elevação do passivo externo líquido). Se,con

tudo, esse desequilíbrio se mostra permanente, a ponto de seu 

financiamento junto a não residentes suplantar a variação máxima 

que se deseja para o passivo externo líquido, só existe uma po~ 

sibilidade: desvalorizar o câmbio real (incluindo-se 

ceito de desvalorização do câmbio as alternativas de 

no con-

aumentos 

de." tarifas, utilização de cotas de importação, subsídios 

às exportações etc ... ). De fato, se o desequilíbrio não aprese~ 

ta um caráter apenas passageiro, não faria o menor sentido conde 

nar a economia à uma recessao permanente, de forma a conter as 

importações por efeito renda. 
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Ocorre entretanto que,,' entre a desvalorização do 

câmbio real e o efetivo reflexo sobre o saldo comercial e de ser 

viços nao fatores pode se interpor um espaço de tempo demasiada 

mente longo. Assim, se um país já se encontra com um nível de 

reservas perigosamente baixo (abaixo de 1 mês de 'importações, 

por exemplo), e não dispõe de acesso ao crédito externo, a única 

saída pode estar numa recessão temporária, que diminua rapidamen 

te as importações e dê uma folga de caixa (na retenção de have 

res externos de liquidez imediata) ao Banco Central. Nestes ter 

mos, o produto fica determinado pela restrição externa: uma maior 

produção levaria a um aumento de importações impossível de ser 

sustentada no momento ~ela escassez temporária de crédito e divi 

sas externas. 

O recurso a uma desvalorização do câmbio real que 

aumente as receitas de exportação (e também diminua, por efeito 

preço;· as importações) se apresenta corno uma solução de médio 

prazo, mas, devido ao lapso de tempo envolvido até que esta medi 

da reponha o poder de compra do país, a recessão pode ser inevi 

tável. 

Um bom exemplo desta situação de recessao impo~ 

ta pela escassez temporária de divisas está na inusitada queda de 

produto no Brasil em 1983. Após a detonação de uma grave crise 

. cambial ao final de 1982 (principalmente após o conhecido "Setem 

bro Negro" de 1982, quando a moratória declarada pelo México fez 

cair a zero a concessão voluntária de novos empréstimos líquidos 

bancários aos países devedores), o país apresentou no ano segui~ 

te uma séria restrição de divisas, cujo saldo imediato foi a 

maior queda de produto até então registradaemsua história e a maxi-desv~ 

lorização do câmbio em 30% ocorrida em 18 de fevereiro de 1983. 

Dentro do contexto anteriormente citado, esta não foi suficiente 
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para impedir a recessao, pois seus reflexos efetivos sobre o sal 

do comercial só começaram a ser efetivamente sentidos uns cinco 

a seis meses após a mudança de cotação do preço oficial do dólar. 

Para formalizarmos estilizadamente, no contexto do 

modelo keynesiano simplificado, a determinação do produto máxi 

mo obtenível a partir de uma restrição à capacidade de importar 

do país, começaremos introduzindo a equação ( ) do Capítulo 

111. 

~Res = B + ER + A + C (equação 3. ) 

que nos mostra que a variação física de reservas (~Res) é tauto 

logicamente igual ao saldo total do balanço de pagamentos (B) 

mais os empréstimos de regularização (ER) mais os atrasados (A) 

mais a compra de ouro no mercado interno ou a variação do valor 

(na moeda em que o balanço é apresentado) das reservas interna 

cionais do país (C). 

O saldo B, por sua vez, se divide na transferência 

líquida de recursos para o exterior (H), na renda líquida rece

bida do exterior (-RLE) e no saldo de capitais autônomos KA 

B=H-RLE+K 
A 

Substituindo esta expressa0 na equaçao (3. ) , 

~Res = H - RLE + K
A 

+ ER + A + C (8.25) 

Da forma como está colocada, esta equaçao apenas 

reflete uma tautologia do balanço de pagamentos. Suponhamos, a

gora, que o país só possa lançar mão de um nível máximo de re

servas internacionais Res, dado pelo estoque inicialmente exis

tente (~s) de liquidez internacional à sua disposição. Ainda por 

hipótese, admitamos que o país pretenda honrar todos os seus 
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compromissos externos e, assim, os atrasados CA) sejam fixados 

em zero. Em adição, desprezemos a possibílidade de aquisição de 

ouro no mercado interno ou de variação no valor das reservas 

cc = O). 

Supondo exogenarnente determinados as variáveis 

e RLE (utiliza-se uma barra para denotar este 

estas hipóteses estabelecem um valor máximo obtenível para o dé-

ficit do balanço comercial mais serviços nao fatores (ou seja, 

para o hiato de recursos HR = -H) dado por: 

HR = Hes + KA + ER max RLE (8.26) 

Esta equaçao deix.a claro que, na ausência do apelo 

à inadillplência , o país não pode apresentar, durante um certo pe-

ríodo, um déficit do balanço comercial mais serviços não fatores 

que ultrapasse o total de suas reservas mais a entrada líquida de 

capitais, descontando as remessas de renda para o exterior. 

Assim, se tornarmos um espaço de tempo no qual o 

hiato de recursos so responda ao nível de produto, sendo prati-

carnente insensível ao câmbio real, teremos, supondo estável a 

função HR (Y- R, e) e constante o valor de R, 

HR == f(Y) f' ~ O 

Corno HR é suposto uma função estritamente cres-

cente do produto, podemos obter: 

Y = f-I (HR) = k (HR) k' > O 

o que pela equaçao (8.26) nos leva à regra de de-

terminação do produto máximo obtenível com restrição externa: 
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Ymax= k (HR ) = k(les+K +BP.-RIE) 
max a (8.27) 

o gráfico abaixo ilustra este processo, a partir de 

um valor inicial de IIP'inax = ~s + K
A 

+ ER - RIE: 

Y 

Y 

Y 
max 

HR 
max 

Gráfico 8.3 

Y = k(HR) 

HR 

Determinação do Nível de Prdduto com Restricão Externa 

No gráfico acima, supusemos por hipótese que o pnr 

duto de pleno emprego Y se situe acima do produto máximo deter-

minado pela restrição externa. g importante observar que qual-

quer elevação exógena de Res + KA + E R - RLE significará, nes

te contexto, uma menor recessão e desemprego. Isto pode se dar 

devido a um nível inicial de reservas mais elevado, aumento dos 

empréstimos voluntários dos bancos comerciais, aumento dos em-

préstimos de regularização, concedidos pelo FMI, BIS e demais a-

gências de fomento internacionais, ou diminuição dos pagamentos 

de juros, lucros, royalties ou rendas do trabalho ao exterior 

(RLE). Qualquer uma destas medidas permitiria no país importar 

mais e, consequentemente, produzir mais e aumentar o nível de ~ 

. 
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prego. 

Deve-se ter em mente que toda esta sub-seção rela

tiva ao condicionamento do produto ao nível factível de importa-

ções/bem como a própria inclusão da renda real disponível como 

argumento da função H é uma construção pós-keynesiana, nao se 

relacionando ao trabalho deste autor. A determinação do produto 

pelo princípio da demanda efetiva pode, pois/se mostrar incompa-

tível com uma determinada restrição externa. Neste caso, o que 

se tem a fazer é tomar como efetivo o condicionamento (falta de 

demanda ou falta de recursos para importações) mais restritivo, o 

que equivale se tomar o produto realizado Y <x>mo o rrenor entre os dois: . 
Y = min {yd, k (HR )} max 

Assim, se o nível de demandél. ex-ante for tal que 

supere a produção condicionada pelo problema externo, dever10s 

tomar, como regra de determinação, 

Y = k (HR ) max' 

procedendo de forma oposta (ou seja, de acordo com o princípio da 

demanda efetiva) quando a ausência de procura ex-ante por o fator 

mais restritivo. Neste caso, teremos 

8.2.6) O Efeito Repercussão 

Na formulação da função que denota as exportações 

de bens e serviços não fatores, utilizamos a hipótese de exoge-
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neidade cestas últimas, traduzida pela expressa0 X = X • Esta é 

uma sup03ição usualmente adequada, já que a maior parte das eco

nomias não é tão importante perante as demais, ao ponto das suas 

importações afetarem a renda do resto do mundo e, indiretamente, 

por efeito renda, as suas próprias exportações. Mas isto pode 

ocorrer para nações de significativo peso no cenário mundial, o 

que vale a formalização do argumento. 

Nesse contexto, suponhamos que o mundo se resuma a 

duas economias, A e B, em que as exportações de A sejam importa-

çoes de B e vice versa. Obviamente não faz sentido, neste con-

texto, tomar-se XA = XA. Se, por um motivo qualquer (por exem

plo, uma queda dos investimentos) a economia A experimenta uma 

recessão, às suas menores importações corresponderão a menores 

exportações de B e, consequentemente, a um menor produto em B. 

Isto levará fatalmente, por efeito renda, a uma queda ·das ex

portações de A para o resto do .mundo, contrariando a hipótese de 

exogeneidade de XA. A este fato dá-se o nome de "efeito repercus

são". A princípio, as economias A e B podem ser imaginadas como, 

. ", d ,,( 1) t d d respectlvamente, um pals gran e e o res o o mun o. 

Neste contexto, sejam as equações de determinação 

do produto e da transferência líquida de recursos nas economias 

A e B: 

(8.28) 

(1) Utiliza-se usualmente em economia o termo "país pequeno" (em contraposição 
a "país grande") para se referir às economias cuj as decisões de política 
econômica podem ser desprezados na determinação das variáveis econômicas do 
resto do mundo. Vale dizer, a denominação não guarda nenhuma correlação 
com a extensão geográfica do país. 
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(8.29) 

(8.30) 

onde os subscritos A e B denotam o produto e os componentes da 

despesa relativos, respectivamente, às economias A e B~ As equa 

ções acima lembram que se só existem dois países no mundo, as e~ 

portações de uma são as importações da outra, e vice versa. Tra 

balharemos com a hipótese de que o câmbio real seja constante, 

razão pela qual excluímos esta variável em nossa análise. Para 

simplificar a notação, omitimos ,os subscritos "nf" das exporta 

çoes e importações de bens e serviços não fatores, e supusemos 

também que a tributação induzida seja igual a zero, o que equ~ 
_ (1) 

vale a se tomar, nas duas economias, R = R . 

Para analizarmos as consequências de uma variação 

da despesa ou tributação autônoma na economia A ou na economiaB, 

sobre o próprio país e sobre o outro, iniciamos diferenciando as 

equações (8.28), (8.29) e (8.30) para obter: 

Colocando este sistema sob a forma matricial, obte 

mos: 

(1) Esta hipótese pode ser facilmente relaxada, bastando para isto substituir 
c e m nos resultados obtidos, respectivamente, por c(l-t) e m(l-t). 
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(m - c· ) dR + dI + dG ,- m d~ 1 AA .A . A A.B-B 

(mB - cB) d~ + dIB + dGB - mAdR
A 

= 

o 

o 

-~ I dHp.~ 
..J 

i 
J 

donde se obtém a solução do sistema para dY
A

, dYB e dH
A

, e os 

multiplicadores (derivadas parciais tomadas em relação às va 

riáveis exógenas): 

aY
A (l-c ) (m - c )- ~cA B A A 

O = < 
aRA /), 

(8.31) 

aYA aYA l-cB+~ 
> O = = (8.32) 

aIA aGA 
/), 

aY
A -m B < O = (8.33) 

a~ /), 

aYA aYA ~ > O = = (8.34 ) 
aIB aGB 

/), 

aY
B (l-cA) (~-cB}-mAcB 

= < O (8.35) 
a~ /), 

ay ay l-cA+mA B B > O = = (8.36) 
aI aG /), 

B B 

aYB -m A < O = (8.37) 
aRA /), 
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aY
B 

aY
B mA 

> O (8.38) 
dIA 

= aG
A 

= T 

aH aH
A - aH -m (1 - c ) 

(8.39) A = = A A B 
< O 

dIA aG
A 

= 
aRA b. 

aHA 
aH

A 
- aH -~ (1 - c A) (8.40) A 

dI
B 

= aG = = > O 
B a~ b. 

onde 

b. = (l-cA+mA) (l-cB)+(l-cA)~ > O 

o primeiro ponto a se notar, com relação a estes novos resul 

tados, é que, fazendo-se ~=cB=O nas expressões acima, voltamos 

aos multiplicadores obtidos nas seções (8.2.2) e (8.2.4), dados 

pelas equações (8.17), (8.18)e(8.22) (a:m t=O) (1). Os efeitos das mudanças 

-de política econômica na economia B sobre a economia A, como se 

conclui pelas fórmulas (8.33) ,(8.34) e (8.40), sempre dependem da 

propensão marginal a importar~. Com ~> O, as políticas de fo 

mento à demanda agregada em B levam a um estímulo da economia A, 

devido ao aumento de suas exportações para B. Quanto maior for o 

valor de ~, maior será o aumento das importações de B decorrente 

do aumento de seu produto e, consequentemente, maior será o incen 

tivo de demanda na economia A. A expressão (8.40) deixaclaroque 

a transferência líquida de recursos para o exterior do país A t~ 

bém apresenta urna variação positiva (o oposto, obviaIrente ooorrendo para a e02 

ronia B, já que dHA = -~) quando ooorre um incremento exógeno de demanda em 

B. 'As expressões (8.37), (8.38) e (8.39) traduzem novarrente esta argurrentação, 

desta vez scb o ponto de vista da econani a B. 

(1) Todas as comparações aqui efetuadas com relação aos resultados obtidos nas 
seção anteriores tomam, por hipótese, t=O. 



44 

Se qualquer uma das duas economias apresenta um a~ 

mento exogeno de demanda, a variação do seu produto de equilíbrio 

será certamente maior (dentro das hipóteses aqui adotadas do que, 

para as duas economias, se tenha O<m<c<.l) do que no caso de "país 

pequeno" analisado na seção 8.2.2. Isto fica explícito pela CO!!! 

paração das equações (8.32) e (8.17) ou (8.31) e (8.18). Denotan 

do por S o multiplicador de investimentos ou gastos do governo 

na ausência de efeito repercussão (dado por (8.17)) e por SI o 

de "país grande" (dado por (8.32)), temos: 

Si 

S 

(8.41) 

noma R 

No caso de variações exógenas da tributação autô

supoe-se RLE = O), obtém-se, utilizando-se as expressões 

(8.18) e (8.31), o resultado semelhante: 

S I 
= 1 + 

S (c -m )t:, 
l'. A 

> 1 
(8.41a) 

Isto se deve ao fato de que quando o investimento 

ou o déficit governamental autônomo aumentam, por exemplo, naecQ 

nomia A, o estímulo à economia B levará a um aumento das export~ 

ções de A, que antes eram tratadas como exógenas. Este aumento 

induzido de X é o responsável pelo maior aumento do produto de 
A 

equilíbrio em A quando se considera o efeito repercussão. 

~ de se esperar, daí, que o efeito negativo sobre 

a transferência líquida de recursos para o exterior decorrentede 

Um aumento exógeno de demanda, inicialmente constatado na seçao 

(8.2.4) pela equação (8.22), seja agora reduzido pelo efeito re 

percussao. Isto de fato ocorre. Comparando-se as expressoes 

(8.22) e (8.39), com PP denotando "país pequeno" e PG "país gra~ 

de", obtemos, para t = O. 
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= 1 + > 1 
(aH laI ) 

A A PG 
(l-c +rn ) (l-c) 

A A B 

Um fato interessante a se notar é que o multiplica 

dor de orçamento equilibrado continua igual à unidade. Este re-

sultado se obtém diretamente a partir de .(8.31) e (8.32), fazen 

do-se dR
A 

= dG
A 

(ou equivalentemente, de (8.35) e (8.36), fazen

do-se d~ = dGB) . 

o efeito sobre uma economia do aumento, com orça-

mento equilibrado, de gastos do governo da outra economia e nulo. 

Isto se depreende diretamente das equações (8.33) e (8.34). Este 

resultado não deve causar surpresa, pois decorre de um fato já 

~onstataJo pela equação (8.24b): aumentos de gastos com orçamen

to equilibrado não alteram a renda disponível do país que efetua 

esta política. Assim, não haveria porque o produto do nutro país 

sofrer algum reflexo desta medida, já que suas exportações nao 

se modificam. 



8.3} O Modelo Keynesiano Generalizado 

Até aaui vính:::t1'\OS. trabalhando num contexto em que a emissão de 

moeda pelo sistema bancário da economia não apresentavanenhumr~ 

flexo sobre'a determinação do emprego e do produto. Isto porque, 

embora a política monetária tivesse um papel ativo na determina 

ção da taxa de juros, o investimento era considerado insensível 

ao valor assumido por esta variável. Com isto, e com a exclusão 

da possibilidade de efeito liquidez real na função consumo, a de 

manda planejada não respondia às variações da taxa de juros de 

corrente de uma expansao ou contração monetária, deixando inalte 

rado o nível de produto. 

Como única distinção em relação ao modelo keynesiano simpli 

licado, trabalharemos agora com a hipótese de que o investimento, 

tal corno se argumentou na seção (7.2) , seja função decrescente 

da taxa de juros real esperada. Como veremos a seguir, esta hi 

pótese, além de retirar parte da recursividade do modelo (pela 

qual se determinava primeiro o produto e depois a taxa de juros) , 

amplia sobremaneira o leque de opçoes da política , ecoÍ1ôJü:ca 

quando se tem por objetivo estimular o nível de emprego. 

O modelo generalizado pode ser descr~to pelas equações: 

Y = C (Y-R)+I (r-~)+I +G+H(e,Y-R) 
p CJ 

M = L(r,Y) p 

Y = 'bN 

p = W{l+m) 

b 

(8.42) 

(8.43) 

(8. 44) 

(8.15 ) 
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Todas estas relações já foram anteriormente discutidas. As 

duas primeiras representam as curvas IS e LM, apresentadas nos 

capítulo VII e VI. Elas descrevem o equilíbrio, respectivamen-

te, no mercado de bens e serviços e no mercado monetário. Em de-

corrência da identidade de Walras (4. ), isto também implica em 

que o mercado de títulos esteja em equilíbrio. A curva IS só di-

fere ·da equação de determinação do produto (8.12) apresentada na 

seção 8.2 pela incorporação da taxa de juros esperada (r-TIe ) na 

determinação do investimento. O termo Y-R designa a renda dispo-

nível do setor privado. Admite-se, tal como na seção anterior, 

que R seja dado pela renda líquida enviada para o exterior (mE), 

pela parte autônoma da renda líquida do governo (RLG) e' - pela 

parcela induzida desta última, na forma: 

R = RLE + RLG + ty = R + tY (8~46) 

Substituindo em (8.42), obtemos: 

- e -Y = C(Y(I-t)-R) +1 (r- TI)+ I +G+H(9, Y(l-t)-R) 
P g 

(8.42a) 

e 
Uma vez fixados os valores exógenos de M, W, I , G, TI , t, g 

E,P' e R, as curvas IS e LM determinam o produto e a taxa nominal 

de juros (bem como a taxa real esperada, já que TI e é dado) que e

quilibram simultaneamente o mercado de produto e de moeda, de a-

cordo com o famoso diagrama abaixo: 



r 

r 
e 

IS 

--------------~---------------------~ 

y 
e 

Figura 8.4 
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J:etenninação do Produto e da Taxa de Juros no M:Jdelo Keynesiano Ceneralizado 

Conhecido o produto, o emprego (N) determina-se f'acilmente 

pela equação (8.44). Para uma economia oligopolizada em que os 

preços domésticos sejam dados pela equação (8.45). 

p = W(l+m) 
b 

e o índice geral de preços, também nos moldes definidos na Capí-

tulo V, pela equaçao 

(equação 5. "1 ) , 

os salários reais ficam determinados pela equaçao: 

W b (equação 5.12) 
= 

Q (l+m) (l+T)e
a 

A partir da curva de oferta de mão-de-obra NS(W/Q), pode-se 

então obter o desemprego involuntário (DI) 

DI = N
S 

- N 
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A solução gráfica do modelo como um todo é apresentado no 

diagrama abilixo: 

r 

y 

LM (equação (8.43» 

IS (equação (8.42a) ) 

;> 
y 

y:/ 
y Y = bN 

"'--~-----> 
y 

~----jr------> N 

b 

W t:\ 

Q 

Figura 8.5 
So.lução Gráfica elo Hoc.elo IS-LM 

Economia não Competitiva 

~ (\<1/Q) 

Todo este procedimento só se adequa a uma economia cujo prQ 

blema fundamental seja o desemprego decorrente da insuficiência 

de demanda agregada Admite-se, no contexto de teoria dos jogos 

apresentado na seção (5.9), que o passado recente tenha determi 

nado um piso para o salário nominal W, e que a economia, sujeita 

a esta rigidez, apresente um equilíbrio temporário com desempr~ 

go. Se, entretanto, a economia se encontra em pleno emprego, fo 

mentosã demanda agregada levarão a um aumento dos salários nomi 

nais (estes se consideram ríqidos para baixo, mas não para cima) 

e do nível de preços. Neste contexto, o sistema de 
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equaçoes (8.42)-(8~461 trocará a end0geneidade do ~roduto pela 
I 

endogeneidade dos salários nominais. 

Em suma, a determinação do ~roduto e dos juros no modelo IS 

-LM deve seguir o seguinte procedimento: il uma vez dados os va 

I ~ c1 e, -ores exogenos e M, W, I , G,7T , t,E ,P e R g traçam-se as curvas IS 

e LH e determinam-se os valores de equilíbrio de Y ,e ri ii) caso 

o valor obtido de Y seja inferior ao produto de pleno emprego, a 

ceita-se a solução (não se cogita aqui a possibilidade de restri 

ção cambial abordada na seção (8.2.5 )i iii) se a determinação de 

-Y supera o produto a pleno emprego, toma-se Y = Y, e o valor de 

W passa a ser considerado uma variável endógena do sistema.Admi 

te-se que os salários nominais subam enquanto as curvas IS-LM de 

terminarem um nível de produto acima do pleno emprego. Com isto 

o nível de preços (dado pela equac;ão (8.45» ta."ilbém se ele-

va, e a curva LM (bem como a IS, no caso da taxa de câmbio nomi 

nal, ser administrada pelo Banco Central) vai se deslocando até 

o ponto em que sua nova interseção com a IS se dê no ponto Y = Y. 

o gráfico abaixo ilustra este processo: 

r 1.\ 

LM1 

L-____________ -L ____________ ~------------------~> 

Y " Y 

Figura 8.6 

Endogeneidade dos Salários Nominais e do NIvel de Precos Quando a 

, Determinação do Produto se dá Acima do NIvel de Pleno Frnnreqo 
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o deslocamento da J.S para a esquerda se deve à diminuição da 

transfer~ncia liquida de recursos para o exterior decorrente da 

valorização do câmbio real, quando se toma E = Ê e se aumenta o 

nivel de preços P. 

Nosso procedimento anterior pressupoe que o Banco Central 

mantenha sob controle a oferta monetária, e que o governo apre 

sente o mesmo procedimento com relação aos gastos de consumo, i~ 

vestimento, à alíquota de taxação marginal sobre a renda e à tri 

butação autônoma. Consideram-se também insensíveis à determina 

ção das variáveis endógenas do sistema a renda lrquida enviada 

para o exterior e o nível de inflação esperada. Em particular, 

note-se que o fato do modelo keynesiano tomar como exógena esta 

última variável o torna incompleto para discutir os problemas da 

inflação. Veremos' no Capítulo x, combinando as formas log-linea

res das curvas 1S-L~ com a curva de Phillios, como modelar as e~ 

pectativas inflacionárias e determinar a evolucão da inflação sob 

diferentes cenários. 

Todos os fatores que deslocam a curva LM para a direi ta (li~ 

tadas na seção (6.6» ou a curva 1S para a direita (ver seçao 

(7.4» aumentam o produto e o emprego. Dentre esses, alguns P2 

dem ser controlados pelo governo, recebendo desta forma a denom! 

naçao de variáveis de política econômica. Se o objetivo é fome~ 

tar o empreso e o produto, os instrumentos mais usuais à 

disposição das autoridades são: 

a) Aumento dos seus gastos de consumo e investimento 

b) Alteração da legislação tributária, no sentido de dimi

nuir o total de impostos pagos pelo setor privado (o 

que equivale a uma redução dos parâmetros R e t na e

quação (8.42a». 
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c) Expansão monetária, caracterizada por um aumento dos 

meios de pagamentos em poder do público. 

Os ítens a e b levam a um aumento do déficit governamental. 

Quando financiado por uma elevação da emissão de tItulos do g2 

verno ao público (inclui-se nesta classificação qualquer agente 

econômico pertencente ao setor não bancário da economia), dá-se 

a esta elevação de despesas ou redução da arrecadação pública o 

nome de "política fiscal pura" (no caso, expansionista). Trata-

se de um deslocamento da cruva 18, mantida inalterada a curva LM 

{ver figura (8.7a». Inclui-se também nessa classificação o au 

mento de gastos financiado por idêntico aumento de arrecadação 

(ou seja, com orçamento equilibrado). 

O item (c) caracteriza, quando se mantêm constantes os ga~ 

tos públicos e a legislação tributária (ou seja, os parâmetros t 

e R) uma "política monetária pura". Neste caso, a curva LM se 

desloca (para a direi ta, se a política monetária for expansionista 

ou para a esquerda, no caso de uma política restritiva) e a cur 

va 18 permanece inalterada. . O gráfico (8. 7b) ilustra esta po~ 

sibilidade: 

r 1:\ 

I 

Yl 
8.7a 

I 
I 
I 

Y2 

rI:.. 

~ 

Y 

Gráfico 8.7 

Política Fiscal P~ra a pOlítica Monetária Pura 
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Como se observa neste diagrama, tanto· a política monetária 

quanto a fiscal expansiva lev~m a um aumento de produto. Alg~ 

mas diferenças importantes entre as duas devem entretanto ser ex 

plicitadas. A política fiscal injeta demanda diretamente no sis 

tema econômico, enquanto que, na política monetária, o efeito de 

aumento de demanda se dá indiretamente, oela elevacão de investi .. ~ -
mento decorrente da queda dos juros. O efeito de cada política 

sobre esta variável, vale ressaltar, é exatamente oposto: os jE 

ros sdJem no caso de aurrenta ::10 produto com política fiscal expa~ 

sionista e diminuem no caso em que este objetivo é alcançado com 

base na política monetária. Isto faz com que o reflexo sobre o 

investimento privado também seja distinto, já que este se consi 

dera função decrescente dos juros. Com a política fiscal expa~ 

siva, os investimentos privados são em geral reduzidos (1), ainda 

que o total de investimentos possa aumentar (quando e expansao 

fiscal tem como base um aumento dos investimentos públicos). 

A este fenômeno de queda dos investimentos privados decorre~ 

te da política fiscal, dá-se o nome de "efeito deslocamento" (do 

inglês, "crowding-out"). Para analisá-lQ,notemos inicialmente 

que, na éh"1álise da IS conduzida no plano rxY, os deslocamentos 

horizontais do IS podem se avaliados a partir do valor dos multi 

plicadores derivados na seção 8.2. Ou seja, se o governo eleva 

suas despesas de 6G(2), o aumento de produto medido a uma dada ta 

xa de juros (logo, com o investimento constante/como no caso do 

modelo simplificado) é dado por 86G, onde B representa o multi 

plicador fornecido pela expressão (8.17). Em termos gráficos: 

-(1) A menos de alguns casos particulares que estudaremos ainda nesta seçao.:. 
(2) A rigor, os multiplicadores da seção (8.2) foram deduzidos para vaEiaçoes 

infinitesinais dos parâmetros exogenos. Admitindo-se que as funçoes con 
sumo e importação são lineares, entrentanto, eles podem ser estendidas aõ 
caso discreto. 
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Repare, entretanto que, no contexto do modelo generalizado, 

a elevação do produto de equilíbrio (Y2- YI) (analiticamente de-

terminado no problema resolvido número 4 é inferior àquela 

dada pelo modelo simplificado (Y3-YI) = B~G). Esta diferença se 

dá exatamente devido à queda do investimento privado decorrente 

do aumento da taxa de juros. Para fixar este conceito, basta re-

parar que tal discrepância não ocorreria caso a curva LM fosse 

horizontal (quando então a taxa de juros não se elevaria) ou ca 

so a 18 fosse vertical (que corresponde, como vimos no capítulo VIr, 

ao modelo keynesianQ simplificado~ em que se supoe in-

sensibilidade dos investimentos à taxa de juros). 

Além dó todos estes aspectos, deve-se salientar a I?xistência de diferen 

tes defasagens, em termos dos reflexos sobre o nível de emprego, 
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na aplicação do cada política. Outro ponto importante é o grau 

de intensidade de resposta do sistema econômico. Teoricamente, as 

curvas 1S-LM podem dar uma indicação neste sentido. No caso ge

ral, apresentado nas figuras (8.7a) e (8.7b), tanto a.expansão monetária 

quanto uma expansão fiscal tem efeitos positivos sobre o protu-

to. Existem,entretanto, alguns casos em que .. a' política monetá-

ria ou a política fiscal são totalreente ineficazes nesse senti-

do. Eles são apresentados nas três figuras abaixo. 

/:
r LI-! 

YI 

( a) 

15 

Y 

/Í'. 
r 

1\ 
r 

LM 

15 

Y 

(b) 

15 LM 

( c) 

Y 

Caso Clássico Caso Armadilha de 
Liouidez 

Modelo Keynesiano 
Simplificado 

Figura 8.9 

Casos Particulares do Modelo Keynesiano Generalizado 

O primeiro,denominado "caso clássico", ocorre quando a de-

menda por moeda é totalmente insensível à taxa de juros, podendo 

ser expressa de forma semelhante à teoria quantitativa da moe-

õa, na forma: 

= kY k= constante 
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Nestes termos, dado P, a equaçao de LM de equilíbrio no mer 

cado monetário 

nos dá como solução 

M 
P 

= kY 

M 
Y = kP (8.48) 

que corresponde à abcissa Yl do gráfico (8.9a). Nesse contexto, 

a política fiscal é obviamente impotente para alterar o nível de 

produto. A curva IS só serve para determinar a taxa de juros, 

uma vez arbitrado o valor de Y obtido a partir da equação acima. 

o caso descrito na figura (8.9b) ocorre quando a demanda 

por moeda e infinitamente elástica com relação à taxa de ju-

ros. Em palavras mais simples, isto significa que o público e~ 

tá disposto a reter qualquer quantidade de moeda que o Banco 

Central coloque em circulação à taxa de juros vigente. O moti

vo para tal comportamento já foi descrito anteriormente: trata-

se de uma aposta especulativa na queda dos preços dos títulos 

num futuro próximo, quando então valeria a pena reter qualquer 

quantidade de moeda, objetivando-se esperar a data mais apropri~ 

da para a mudança de composição da carteira de investimentos (com 

prando títulos). Como vimos no capítulo VI, é difícil argumen-

tar em defesa desta hipótese num mundo em que existem títu-

los que rendem juros nominais por aplicação pelo prazo de um dia. 

Se isto ocorre, a espera pela queda de preço das aplicações de 

longo prazo nao elevaria a procura por moeda, mas sim pelos tí-

tulos de curtíssimo prazo. De fato, o aumento das taxas de ju-
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ros desvaloriza os títulos a vencer, mas nao aqueles que já cheg~ 

ram à sua data de resgate. 

Na armadilha da liquidez, a política monetária e inoperante, 

pois, como se compreende pelo raciocínio anterior, não leva a uma 

queda dos juros nem/consequentemente, a um aumento do nível de in 

vestimentos. Seu único canal de ação se daria caso o consumo res 

pondesse positivamente ao aumento de liquidez real, quando então 

a IS se deslocaria levando a um incremento do emprego e do prod~ 

to. A política fiscal, por outro lado, tem eficácia máxima, já 

que nao ocorre o efeito de deslocamento do investimento privado. 

O caso da IS vertical corresponde ao modelo keynesiano simpl! 

ficado, já es~udado na seção anterior. A política monetária e 

inoperante no estímulo ao produto. Tal como no caso de "armadi 

lhas da liquidez", a política fiscal tem eficácia máxima, ouseja, 

os aumentos do produto de equilíbrio coindidem com os valores da 

dos pelos multiplicadores da seção 8.2. 



5R 

o tratamento dinâmico do modelo IS-LM costuma ser formaliza 

do a partir das equações: 

dY 
dt 

dr 
dt 

= 

= 

k (yD _ y) 
1 

k (M
D 

- M) 
2 

(8.49a) 

(8.49b) 

A primeira postula um aumento de produto sempre que existir 

um excesso de demanda nesse mercado (regiões I e IV na figura 

8.10), e a segunda, que a taxa de juros reaja positivamente qua~ 

do a demanda por moeda supera a oferta (regiões 111 e IV na fig~ 

ra 8.10). Pelo que vimos nas seções (6.6) e (7. 4), as curvas 

IS e LM dividem o plano r x Y em quatro regiões de desequilíbrio: 

rlÂ 

~---------------------------------------------7 
y 

Fiqura 8.10 

Excessos de Demanda e Oferta no Diaarama IS-LM 
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Nos pontos acima da 1S o regime é de excesso de oferta no mer 

cado de produ·to. O mesmo ocorre no mercado monetário para po!!. 

tos acima da LM. Obviamente, pontos abaixo dessas curvas corres 

pondem a regimes opostos. As setas na figura 8.10 indicam,toma!!. 

do-se como base as equações (8.49a) e (8.49b), em que direção o 

produto e a taxa de juros se deslocarão em cada uma das quatro 

regiões do diagrama. A partir dessa configuração pode-se mostrar 

que o equilíbrio é globalmente estável, o que significa que,qual-

quer que seja a sua posição inicial, o produto e a taxa de juros 

convergirão para o ponto de interseção das curvas 1S-LM. 

A título de exemplo, suponhamos que inicialmente essas va-

riáveis estejam equilibradas sobre a interseção das curvas 1S e 

LM, como se mostra no ponto A da figura 8.11, e que o Banco 

Central resolve efetuar uma expansão monetária deslocando para a 

direita a curva LM. No contexto sugerido pelas equaçoes (8.49a) 

e (8.49b), a convergência para o novo equilíbrio em B se dá da 

seguinte forma: 

r 1,\ 

L-____ ----------------------~ 
Y 

Figura 8.11a 

Ajustamento Dinâmico do Produto e dos Juros 
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Com a expansao monetária, surge um excesso de oferta de moe

da, que dá origem a uma maior demanda por títulos. Com isso, caem 

as taxas de juros, o que incentiva o investimento e o produto. 

Ambos estes fatoa diminuem a oferta excedente de 

enquanto não se é reduzida a zero (conjuntamente ao 

moeda, que, 

desequilí-

brio no mercado de produto), estimula a continuação do processo. 

O novo equilíbrio só ocorrerá no ponto B, sobre a nova interse

çao das duas curvas. 

O problema desta abordagem é que ela nao torna explícito o 

papel do sistema bancário na determinação da oferta monetária M 

e, consequentemente, do ajustamento dinâmico da taxa de juros. 

Uma hipótese mais sensata consiste em admitir, como acontece em 

muitos países, que dia a dia o Banco Central fixe a taxa de ju

ros a níveis compatíveis com a expansão monetária prevista em 

seu período de planejamento (trimestral, por exemplo), e qu~isto 

posto, o sistema bancário compre a oferta efetiva excedente de 

títulos, criando (ou destruindo, no caso oposto) moeda. Esta hi

pótese pode ser traduzida pela equação que iguala a expansão mo

netária em dado período (~M) à oferta excedente efetiva de tí

tulos: 

~M = B S _ B D _\ À P (yD _ Y ) o < À< 1 (8.50) 

Esta última se supoe composta do excesso de oferta de títu

los que existiria se não houvesse desequilíbrio no mercado de 

produto, BS _BD, (excesso ce oferta nocional) e da parcela ÀP (yD - y ) , que 

aupostamente reflete o efeito desse desajuste sobre a oferta ex

cedente de títulos. Este termo lembra que se os agentes econômi

cos nao conseguem comprar tudo o que desejavam no mercado de pnr 

duto (ou seja, se yD > y ), a sua oferta excedente de títulos de-

verá diminuir, como reflexo da demanda não realizada no outro 

mercado (imagine, por exemplo, que parte desta oferta de títulos 
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refletia a tentativa de se obter um empréstimo bancário que se-

i t Olo d d d - o (1) r a u 1 lza o na compra e pro uto, e que esta nao se reallZOW • 

Para completar o modelo de ajustamento, precisamos ainda da 

equaçao de Walras (4. ) : 

(8.51) 

Substi tuindo aqui o valor de t.M "dado em (8.50), temos: 

(1 - À) P (yD - Y) = M - MD 

Para traçarmos essa relação num gráfico r x Y, façamos 

yD = Z(Y, r) e 

M
D = PL(r, Y) 

Temos então, por substituição: 

L(Y, r) + (l-À) (Z(r,Y) - Y) = M 
P 

(8.52) 

(8.53) 

Fixada a oferta monetária M e dado o nível de preços P, es

sa equaçao determina o resultado do leilão das taxas de juros. 

Indiquemo-lo por curva de contrato (CC). Para ), = 1, ela coincide 

com a curva LM. Para O < À < 1, ela se si tua na interseção das cur-

vas IS e LM, nas regiões I e 111 da figura (8. lo ). Isto fica 

claro pela expressão (8.52) 
D 

que lhe deu origem. Para Y > Y, t~ 

-se necessariamente M > MD e vice versa. Ou seja, a curva de con-

trato deve necessariamente se situar nas regiões onde existe ex-

cesso de demanda em um mercado e excesso de oferta no outro. Ela 

deve também passar pelo ponto de interseção das curvas IS-LM, já 

que D D Y = Y, implica, por (8.52), em M = M. 

A equação (8.52) pode ser utilizada conjuntamente à equaçao 

(1) Estamos utilizando este raciocínio individual apenas a título de ilustra
ção, j ã que, a rigor, a equação (8.50) se refere ao agregado de agentes da 
economia. 
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(8.49a) para descrever um processo de ajustamento dinâmico do 

produto e dos juros que, como vantagem em relação ao modelo an

terior,deixa claro o papel do Banco Central e dos Bancos Comer

ciais no processo de criação e destruição de moeda, bem como no 

de leilão da taxa de juros. 

Vejamos então como ocorre este ajustamento, tomando como ba

se, tal como procedemos anteriormente, uma passagem de um equi

líbrio a outro após uma exoanSRO monetária. 

r 

C 

~---------------------------------------------------> 
y 

Gráfico 8.llb 

Evolucão Dinâmica da Taxa de Juros e do Produto 

Sob A hipótese de Ajustamento Sobre a Curva de Contrato 

Para efetuar a expansao monetária, o Banco Central é agora 

obrigado a baixar abruptamente a taxa de juros para o ponto AI 

mostrado no gráfico 8.llb. Esta queda dos juros excita a deman-

da agregada e, pela equaçao (8.49 a), o produto vai aumentando 

(<XlITI as combinações de r e Y sempre sob a curva de contato CC ), até 

se alcanc;ar a nova posição de equilíbrio nos dois mercados, dada 

pelo ponto B. Vale notar, se tivéssemos À = I, a curva de contra

to após a expansão monetária coincidiria com a nova LM, e o pro-
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duto se ajustaria de acordo com a equaçao (8.49a), com o merca 

do monetário sempre em equilíbrio. 

8.3.1) O Modelo Keynesiano Generalizado e a Transferência Lígui-

da de Recursos para o Exterior 

A função de exportações líquidas de bens e serviços não fa 

tores 

(8.54) 

pode ser plotada no diagrama r x Y, quando se tomam como exógenos 

os parâmetros 9, t, R e o próprio H. Uma vez estipulados os valQ 

res assumidos por estas variáveis, e supostas estáveis as funções 

Xnf (9) e M
nf 

(Y (l-t) -R,9), existe apenas um valor de Y (lembre que 

a propensão marginal a importar m é suposta estritamente positi 

va) que satisfaz à equação acima. No sistema de taxas de -cam 

bio nominais fixas, 9 é dado (já que p e pl também se 'consideram 

exógenos). Façamos então H assumir um valor constante H (zero 

por exemplo) e plotemos a equação (8.54) num diagrama r x Y: 

H=O 
r 

I 

H > O 

Y 

Figura 8.12 

11 

H< O 

, ~ 

Y 

As Reaiões de Déficit e Superavit da 

Transferência Líquida ce Recursos para o Exterior 
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Na figura acima, Y e o nível de produto que resolve a equ~ 

ção(l) : 

ii = O = X (ã) - M i= (Y (l-t ) -R, ã ) nf n_ 

Repare que para níveis de produto acima de Y, as import~ 

çoes"aumentam e as exportações permanecem constantes. Trata-se, 

desta maneira, de pontos em que H (O (região II do diagrama). Si 

metricamente, para Y < Y, as exportações passam a suplantar as im 

portações de bens e serviços não fatores, quando então H:> O (r~ 

gião I do gráfico). 

Este diagrama pode ser útil na visualização de alguns re 

sultados analiticamente obtidos na seção 8.2.4. Tomemos por e 

xemplo a fórmula (8.22): 

aH -m (l-t) 
aG = l-ec-m) (l-t) < O (equação 8.22) 

Ela nos informa que aumentos da despesa autônoma, no con 

texto do modelo Keynesiano simplificado, implicarão numa queda 

de H. Isso de deve ao aumento de produto e consequente aumento 

de importações. Suponhamos então que antes da elevação dos ga~ 

tos do governo, a economia se equilibre no ponto A da figura 

(8.13): 

figura a seguir 

(1) Não utilizamos urna barra sobre a variável t. para designar sua exogene2:. 
dade apenas para não carregar demais a notação. 
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H=O , LMl 

r 

y 

Gráfico 8.13 

Expansão de Gastos Autônonos . e Queda de· H com Taxa de Juros Constante 

Um aumento de gastos do governo mantido ao longo do tempo 

levará a economia a operar no novo equilíbrio dado pelo ponto B. 

Como o ponto A correspondia a uma situação em que H=O, no ponto 

B ter-se-á necessariamente H < O (ou seja, já estamos na região 11 

apresentada na figura 8.12). ~ importante lembrar, todavia, que 

a deterioração do saldo do balanço comercial e serviços não fato 

res em B é inferior àquela dada pela equação (8.22). Esta últi 

ma tomou como base o aumento da renda 

b.G 
b.Y = Y -y =------

3 1 l-(c-m) (l-t) 
(equação 8.17) 

~ ,1 
calculado no contexto do modelo simplificado, em que nao ha crow 

d _ _ 

ding out, e nao a elevaçao Y2- Yl referente ao ponto B (ver sráf~ 

co 8.13). A equação (8.22) pode, entretanto, ser utilizada no 

contexto do modelo generalizado; isto é, ainda que se considere 

a sensibilidade dos investimentos à taxa c.e juros, quando se su 

põe que o Banco Central persegue uma política de sustentação desta 
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variável. Nesse caso, após passar ao ponto B, a expansao 

monetária provocada pelas Autoridades Monetárias objetivando im 

pedir variações na taxa de juros desloca·a LM para a direit~ con 

vergindo a economia a um novo equilíbrio em C. Agora, o aumen 

to de produto é exatamente aquele dado pela equação (8.17) ,acima 

transcrita, e, consequentemente, a deterioração da transferência 

líquida de recursos para o exterior pode ser quantitativamente a 

valiada pela equação (8.22). 

Repare que a política de manter constante a taxa de juros 

reflete apenas um entre vários possíveis procedimentos das Auto 

ridades Monetárias. No contexto aqui utilizado, ele foi introdu 

zido apenas para que pudéssemos utilizar as expressões obtidas 

na seção 8.2. A queda de H decorrente apenas de uma política 

fiscal expansiva, sem variação da oferta monetária (o aue cor 

responde ao aumento do produto Y2-Yl no qráfico 8.13) é calcula 

da (agora apenas para aumentos infinitesimais de G, já que no mode 

lo generalizado passamos a tratar com funções não lineares) no 

exercício resolvido número 4. 

Um produto importante a ser destacado na equaçao (e.54) é

que o produto que eauilibra as importações de bens e serviços nao 
... 

fatores pode estar bem abaixo do produto de pleno emprego Y: 

r H=O 

-
Y Y Y 

Gráfico 8.14 

Pleno Emprego X Ajuste:· da TranSferência Líquida de Recursos para o Exterior 
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Nesse caso, qualquer política de fomento à demanda, visan 

do à redução de desemprego, implicaria num desequilíbrio na trans 
I 

ferência lí~uida de recursos para o exterior. A conclusão é que, 

dados t, R e 8, não há corro se assegurar ao reesrro tempo pleno emprego e 

equilíbrio ~as contas externas. A solução para o impasse está 

nos próprios parâmetros da equaçao (8.54), qUe podem ser contro 

lados pelo Governo. Tanto uma elevação da tributação marginal 

sobre a renda t, como da tributação autônoma líquida RLG (aume~ 

tando R) deslocam para a direita a curva H=H. O que essas medi 

das fazem é impedir (ou suavizar) as variações na renda disponi 

vel do setor privado (da qual dependem as importações) quando se 

-torna Y= Y. Na prática, contudo, o instrumento mais usualmente uti 

lizado é a desvalorização cambial (corno já salientamos, incluem-

se aqui a imposição de tarifas para importação, subsídios para 

exportações etc ... ). 

Aterando-se convenientemente o valor de 8 por in-

termédio de variações do câmbio nominal, pode-se deslocar a 

curva H=H para o ponto Y=Y na figura (8.14), corno se mostra a se 

guir: 

r 
H=O 

8=8 
1 

Y 

Gráfico 8.15 

H=O 

8=8 
2 

Y 

8 > 8 
2 1 

~--IS 

Y 

Desvalorização Cambial e o Deslocamento da Curva H=H 



68 

Formalmente, o que fizemos foi estipular os valores de 

- -t, R, H (igual a zero) e Y (igual a y) em (8.54),e obter como va-
i 

riável endógena o câmbio real 9. Agora, com as adequadas altera-

ções da política monetária-fiscal (lembre que a mudança do -cam-

bio real também desloca a curva IS), pode-se obter uma intersec-

çao das curvas IS e LM sobre a nova curva H=O conseguindo-se ao 

mesmo tempo o pleno emprego e equilíbrio das contas externas no 

tocante ao balanço comercial e serviços não fatores. Este fato é 

ilustrado na figura 8.15. Todo este procedimento pode também ser 

efetuado COTa respeito ao saldo em transações correntes do balan

ço de pagamentos, quando se toma como exógena (corno estamos fa-

zendo) a renda líquida enviada para o exterior. Obtém-se urna cur 

va T=T, onde o produto se determina pela equação: 

T=T=X (9) - M (Y(l-t)-R ,9)- RLE 
nf nf 

Pode-se trabalhar com esta curva de forma semelhante 
~ 

a-

quela que vimos utilizando com a H=H. Na figura abaixo, por ex~ 

pIo, o diagrama nos mostra que, dados RLG, RLE e t, existe um 

nível de câmbio real 9, que possibilita a obtenção conjunta de 

pleno emprego e equilíbrio em conta corrente no balanço de pa-

gamentos: 

r T=O 
9:0 e,;. 

T> O T""O 

-Y Y 

Gráfico 8.16 

A Curva T=T no Diagrama rxY 
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Um aumento da cotação da moeda estrangeira por parte do 

Banco Central, embora possibilite um ajuste das contas externas 

sem o artifício de recessão, traz consigo alguns inconvenientes. 

Dentre esses, destacam-se: 

i) o estímulo à inflação, pelo aumento dos preços em moe 

da doméstica dos bens importáveis e exportáveis; 

ii) uma transferência arbitrária de renda entre diferen 

tes grupos: os residentes no país perdem quando devedores e ga 

nham quando credores em moeda estrangeira (corno o Brasil é um 

país devedor líquido, o saldo total é desfavorável); os residen-

tes externos, por outro lado, ganham quanco devedores e 

quando credores em moeda doméstica; 

perdem 

iii) a possível geraçao de expectativas de novas desvalo

rizações cambiais, desestimulando a entrada e estimulando a saí 

da de capitais (de risco ou empréstimos, oficiais ou não oficiais) 

do país. 

iv) uma queda dos salários reais ou das margens de oligopSlio: 

com a desvalorização do câmbio real, o valor adicionado domésti 

co geralmente se reduz quando medido em moeda estrangeira, o que 

implica num menor poder aquisitivo dos residentes do país (a e

quação (5.12) e o exercício resolvido número 9 ilustram esse fato). 

Por todos esses motivos, a desvalorização só deve ser 

utilizada quando houver um desequilíbrio (suposto) permanente do 

saldo do balanço de pagamentos em conta corrente. ~ claro que 

para países com elevadas taxas de inflação (tomadas em relação 

aos seus parceiros comerciais) não há corno escapar a este expe

diente, pois caso contrário a taxa real de câmbio se apreciaria 

continuamente, elevando as importações e reduzindo as exporta

ções. O que usualmente se faz nesse caso é manter constante o 
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câmbio real e efetuando-se desvalorizações do câmbio nominal 

(E), tomando-seOJIIDbase a inflação externa (n*) e interna (lT), de 

l 
acordo com a fórmula: 

E% = l+lT 
- I (8.55) 

l+lT* 

E importante lembrar que esse princípio de manutenção do 

câmbio real constante deve ser utilizado como orientação ao cál-

culo das desvalorizações canbiais, IlBS não COITO uma regra a ser segui-

da independentemente da evolução de quaisquer outros parâmetros. 

Se Q~ país possui uma elevada dívida externa, está em equilíbrio 

em suas transações correntes e, subitamente se deporta com uma 

elevação sUlX'starrente duradoura da taxa internacional de juros, des-

valorizações cambiais superiores àquelas determinadas em (8.55) 

podem se fazer necessárias, se o objetivo de política econômica 

for manter constante o passivo externo líquido do país (ou s~ja, 

T =0) • 

8.3.2) O Modelo Keynesiano Generalizado e o Saldo Total do Ba-

lanço de Pagamentos 

Pelo que vimos na seçao anterior, o combate direto a um 

déficit em transações correntes (pela elevação de transferência 

líquida de recursos para o exterior), quer efetuado através de 

uma política monetária fiscal restritiva que reduza o nível de 

atividade econômica, ou de urna desvalorização cambial, sempre 

traz consigo alguns inconvenientes de curto prazo. No primeiro 

caso, o desemprego e, no segundo, o estímulo ao aumento de pr~ 

ços dos bens transacionáveis com o exterior, bem como a queda 

de poder aquisitivo em moeda estrangeira dos rendimentos inter-

nos do trabalho e do capital. 
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Se o déficit em conta corrente nao é reduzido, deve obvi~ 

mente ser financiado, seja pela queda de reservas internacionais 

à disposição do Banco Central, pelo aumento de empréstimos torna 

dos a não residentes l ou pela entrada líquida de capital de ris

co no país. Qualquer um desses casos implica num aumento do pa~ 

sivo externo líquido (os dois primeiros também num aumento da df 

vida líquida) da economi a em questão. Isso gerará, no futuro, um 

aumento da renda líquida enviada para o exterior. Se a fonte de 

financiamento do excesso de importações sobre as exportações to

tais de bens e serviços forem as reservas, o país receberá meno

res montantes de juros (já que supostamente as reservas ficam a

plicadas em títulos no exterior). Se, por outro lado, o déficit 

corrente for financiado pela captação de empréstimos ou pela en

trada de investimentos diretos, aumentarão, respectivamente, os 

juros e os lucros devidos a não residentes. Não se deve também 

esquecer que os empréstimos pressupõem um ressarcimento do prin

cipal a ser efetuado numa data previamente estipulada. Neste po~ 

to, ou novos empréstimos são efetuados para saldar os antigos (ro 

lagem da dívida), ou efetivamente se faz o ajuste da conta cor-o 

rente. 

Em suma, a sustentação de um déficit permanente em transa 

çoes correntes pelo aumento do passivo externo líquido 'do país, 

em detrimento a um ataque frontal ao desequilíbrio das contas ex 

ternas, representa usualmente uma transferência de problemas pa

ra o futuro. Um administrador de política econômica cujo hori

zonte de planejamento não se estenda além do fim de seu mandato 

certamente esrolhera essa opção, que envolve menores sacrifícios presentes. 

Ela também pode se mostrar adequada num planej anlento menos miópe, 
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contanto que a poupança externa seja utilizada para financiar no 

vos investimentos, suficientemente produtivos para saldar os res 

pectivos encargos e ainda proporcionar um ganho líquido para o 

país. Nesse caso, a economia pode passar longos períodos apreseg 

tando déficits em conta corrente, pois o aumento das exportações 

e do produto interno permitirão que os indicadores da dívida, com 

base nos quais os emprestadores externos tomam suas decisões, se 

situem dentro de intervalos razoavelmente palataveis. 

Três problemas, entretanto, podem se contrapor à estraté 

gia de endividamento: o primeiro ocorre quando a poupança externa 

passa a financiar o consumo interno, e não o investimento (o que 

equivale a uma diminuição da poupança interna); o segundo, quando 

as taxas de juros se elevam abruptamente (no caso dos empréstimos 

com taxas flutuantes) i o terceiro diz respei to ao nal estar que pode 

ser provocado numa época em que, devido a uma retração dos mutuan 

tes, a transferência líquida de recursos para o exterior tenha que 

ser abruptamente elevada, ocasionando uma sensível queda da renda 

real de curto prazo para capitalistas e assalariados (entre 1982 

e 1984, por exemplo, os salários reais no Brasil caíram cerca de 

25%, após um compulsório aumento de aproximadamente 13,5 bilhões 

de dólares do saldo do balanço comercial e serviços nao fatores, 

decorrente da queda de empréstimos voluntários concedidos pelos 

bancos comerciais após a moratória do México em Setembro de 1982). 

Formalmente, o saldo total do balanço de pagamentos B p~ 

de ser expresso por: 

-
B = T (Y (1- t) - R, e , RLE) + K

A 
(r- r I -e) (8.56) 

Nessa expressa0, T representa o saldo em conta corrente e 

K
A 

a conta de capitais autônomos. Essa última se supoe função 

crescente da diferença entre a taxa nominal de juros interna (r), 
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a taxa nominal externa (r') e a expectativa de desvalorização cam 

bial (e). Embora estejamos até aqui trabalhando sempre no regime 

de taxas fixas de câmbio, nada impede que os agentes econômicos 

esperem uma modificação da paridade cambial, tomando e ~ O. Os 

motivos para que o ingresso líquido de capitais se suponha função 

-
crescente de r-r'-e (observe que estamos trabalhando com taxas lo 

garítmicas) já foram discutidos no Capítulo 2. 

Ao longo de todo este texto, assumiremos por hipótese que 
.-

a expectativa de desvalorização e e a taxa de juros externa r' se 

jam dadas. Mantidos os pressupostos adicionais de exogeneidade 

de R,t,RLE e 8, com as quais trabalhamos nas seções anteriores, 

isso nos permite tomar B = B (zero, por exemplo) em (8.56) e pl~ 

tar essa relação no diagrama r x Y: 

r 

B=B 

1 

-- -I 

-B>B 11 

Y 

Gráfico 8.17 

Curva B = B 

O formato da curva B = B é crescente pelo seguinte moti-

vo: quando o produto aumenta, elevam-se as importações, diminuin 

do o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Para que 

o saldo total se mantenha o mesmo (igual a TI), deve haver uma ele 

vação simultânea dos juros, que permita um acréscimo compensatQ 

rio do fluxo de capitais autônomos. Repare que quanto maior for a 
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sensibilidade aos juros do fluxo de capitais, menor precisa ser a 

elevação da taxa de juros e, consequentemente, menos inclinada 

(mais "deitada") será a curva BB. Isso também ocorrerá quao me 

nor for a propensão marginal a importar sobre a renda. Formalmen-

te, todo esse arrazoado pode ser resumido pela equação: 

m(l-t) > O 
K' 

A 

que pode ser obtida pela diferenciação total da equaçao 

quando se torna B = B. Nesse expressa0, 

K' = 
A 

-ak (r-r'-e) 
A 

ar 

(8.57) 

(8.56), 

(suposta estritarrente positivo) representa a sensibilidade do fluxo de cap~ 
tais autônorros à variações nas taxas de juros dorrÉsticas, dados r' e e. 

As combinações de taxa de juros e produto sobre a curva 

B = B são tais que o saldo total do balanço de pagamentos e cons-

tante e igual a B. Pontos à esquerda (região I) levam a um sal 

do superior, e pontos à direita da curva (região 11) a rnn saldo 

inferior a B. Para entender o porquê, basta tornar os pontos 1, 2 

e 3 mostrados na Figura 8.17. No ponto 2, B = B. No ponto 1, a 

taxa de juros e a mesma que existia no ponto 2, o que significa 

que o saldo em capitais autônomis não se alterou. O produto, to 

davia, é menor, gerando menores importações e, consequentemente tID1 

saldo do balanço de pagamentos superior a B. O racioclnio simé 

trico efetuado com a passagem do ponto 2 ao ponto 3 nos leva a 

concluir que, neste último (e em todos os demais da região 11) a 

combinação de produto e taxa de juros é tal que B < B. Deixamos a 

cargo do leitor mostrar que as mesmas conclusões finais 
~ 

quanto a 

regiões I e 11 podem ser obtidas quando se tomam os pontos 1, 2 e 

3 ao longo de uma vertical. 
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Os seguintes fatos deslocam para a direita a curva B = B 
i 

a) Un aumento da alíquota de tributação indireta t. 

b) Um aumen'ca da arrecadação autônoma do governo, RLG. 

c) Urna desvalorização do câmbio real 9. 

d) Uma redução da Renda Liquida Enviada para o Exterior. 

e) Urna queda da taxa de . juros externa r' . 

f) Urna queda da expectativa de desvalorização cambial e (ou um au-

mento da expectativa de valorização cambial). 

g) Um al~~ento da confiança externa no pais, retratado por meio de 

um maior afluxo de capitais externos, mantida constante a dife-

rença r - r' - e (o que equivale a um deslocarrento da função KA (r-r '-e) ) . 

Nos itens (a), (b) e (c), os fatos descritos deslocam tam-

bém para a direita as curvas de iso-transferência liquida de re

cursos para o exterior (H = H) e a curva de iso-saldo em conta coy

rente (T = T). No item (d), a curva T = T desloca-se para a Jirei ta 

e a H = H para a esquerda. Nos demais casos, apenas a curva B = B 

(iso-saldo total do balanço de pagamentos) se desloca '(quando se 

admite que a renda líquida enviada para o exterior seja dada por r'D, sendo D 

o passivo e:h.terno líquido do país, os i tens ( d) e (e) obvianente se confundem 

num só) • 



76 

Se sempre fosse possível arunentar o volume de empréstimos e~ 

ternos elevando-se as taxas de juros domésticas, o governo pode

ria, com uma adequada combinação das políticas monetária e fiscal, 

financiar qualquer déficit em conta corrente do balanço de paga-

mentos. Se o obj eti vo, por exemplo, fosse manter a economia a pIs:. 

no enprego, errbora can um exCESSO de imp::>rtações sc:bre as exportações totais, 

bastaria, do ponto de vista das curvas 1S e IM, regular adequadélllEnte os rreios 

de pagarrentos em poder do públioo e os gastos governarrentais, de forma a situ

ar a eoonornia no ponto P, sc:bre a curva B = B, <X>IIO se nostra abaixo: 

1\ 
r 

T=O 
B=B=0 

L-________ ~----____ ----~-----------> 

Y Y 

Figura 8.18 

Pleno Errprego e Financiamento do D8fic::i t em Conta Corrente 

Na figura acima, o ponto P caracteriza um déficit em oonta oorrente do 

balanço de pagarrentos (repare que ele se enoontra à direi ta da curva T=O) todo 

ele financiado pelo fluxo de capital autônaros. IEsde que a taxa de juros se 

situe no nível rI' torna-se possível equilibrar o saldo total do balanço a::m a 

eoonania a pleno errprego. 

flrbora muito fácil de se nostrar num gráfioo, essa situa:;ão envolve 
~ 

va-

rias dificuldades práticas. Em priIreiro lugar, entre a tentativa de se chegar 

ao p::mto P e a consecução final de tal manobra pocE se interpor um razoável 

período de te.rnpo. Una refonna fiscal leva temp::> para ser elaborada e aprovada, 
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e m:xlificações dos gastos do governo também nao sao instantâneas. 

Ainda que este último acertasse exatamente a dosagem monetária 

fiscal para trazer a economia ao ponto Pi e não permitisse atra

sos em sua implantação, o próprio processo de 'ajustamento dinâ-

mico~s juros, do produto e do emprego poderia levar um .tempo 

bastante grande. Seaundo, o mundo não se resume a uma economia 

de um só produto como a que estamos tratando aqui. A combinação 

de uma política fiscal expansiva com restrição monetária provoca 

uma severa retração nos investimentos privados. Se o Governo com 

prasse exatamente os bens de capital e estoques que deixam de 

ser adquiridos pelo setor privado, não haveria problemas, mas co 

mo isso dificilmente ocorre, a realocação de demanda pode acabar 

por provocar gargalos em alguns setores e acentuado desemprego em 

outros. Como a mão-de-obra não é homogênea da forma como se su 

põe em nosso modelo, isso se constituiria num empecilho à efeti-

va obtenção de pleno emprego. Em terceiro lugar, deve-se lem-

brar que, no caso de economias com significativo peso no cena

rio internacional, como os Estados Unidos, não faz sentido se to 

mar a taxa de juros externa (rI) como exógena, tal como estamos 

procedendo. Para "países grandes", a condução doméstica de po

lítica monetária e fiscal pode afetar taxa de juros vigente no 

resto do mundo. Quarto, quando esse expediente é conduzido aci

ma de ma certo limite, os agentes econômicos são levados a pen

sar que a situação de simples financiamento do déficit se torna

rá insustentável num futuro próximo. Com isso, eles passam a il

postar numa desvalorização do câmbio nominal como forma de cor

·reção de desequilíbrio em conta corrente do balanço de pagamen

tos, o que obviamente retrai a entrada de capitais de risco e a 

demanda privada doméstica por empréstimos externos. 

Em suma, a condução de política monetária fiscal voltada 
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para o financiamento de um desequilíbrio externo, além de apre-

sentar vários problemas, pode não ser factível em alguns casos. 

Isso ocorre, por exemplo, quando o crescimento exagerado do pas

sivo externo líquido do país começa a apontar no sentido de uma 

desvalorização cambial, reduzindo o incentivo à captação exter-

na, ou, traduzindo um problema que muitos países enfrentaram a pa,E 

tir de 1982, devido a um súbito retraimento dos mutuantes por um 

motivo exógeno qualquer. A figura abaixo exemplifica um déficit 

em conta corrente a pleno emprego não financiável quando o câm-

bio real se situa no nível 9
1

: 

r 
T=O 
6=8 1 

T=O 
9=9 

2 

y 

Figura 8.19 

B=O 
9=e

2 

Um Déficit a Pleno Emprego Não Financiável 

y 

Na situação acima, com 9=81 , o pleno emprego só pode ser 

mantido as custas de uma perda de reservas ou empréstimos de re-

gularização (não se considera aqui a possibilidade de inadim-

plência nos pagamentos externos). Quando esses recursos aos ca-
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pitais compensatórios se exaurirem, nao haverá outra saída que 

não provocar uma contração monetária fiscal que traga a economiá 

abaixo do pleno emprego, ou então efetuar uma desvalorização do 

câmbio (deve-se lembrar I como vimos na seção 8.1, que se as re-

servas caírem abaixo de um nível mínimo, o recurso à primeira op-

çao pode ser inevitável por alguns meses, devido à maior defasa-
-

gem inerente ao ajuste por efeito preço). A desvalorização des-

loca as curvas T=O e B=O para a direita, possibilitando, como se 

mostra no ponto P da própria figura 8.19, o financiamento do dé-

ficit com 9=082. 

A análise das questões relativas ao setor externo intro-

duz, em adição às anteriormente mencionadas, mais uma distinção 

entre os efeitos de uma política monetária ou política fiscal 

. pura, como meio de excitar a atividade econômica. Com uma expan-

são monetária, o efeito sobre o saldo total de balanço de paga-

mentos é certamente negativo. Além de conduzir a um aumento da 

renda e, consequentemente, das importações, há de se levar em 

conta a queda da taxa de juros doméstica e a consequente redução 

da entrada líquida de capitais autônomos. Já a política fiscal 

pura (supõe-se que o Banco Central compense, com operaçoes de roer-

cado aberto, os efeitos sobre a base monetária decorrentes de ~-

síveis variações das reservas internacionais) expansionista tem 

um efeito ambíguo sobre o saldo total de balanço de pagamentos. 

Isso porque, de um lado, o aumento dos juros estimula o afluxo de 

capital para o país. Mas, por outro lado, o aumento da renda dis-

ponível tende a reduzir o saldo em conta corrente do balanço. O 

gráfico a seguir utiliza a curva B=B=O para mostrar os efeitos Oro 

políticas monetária e fiscal pura sobre as contas externas. Neste 

último caso, (gráfico b) são apresentadas duas possibilidades. Se 

a curva B=B for aquela referente ao caso 1, a política fiscal es-

pansionista levará a uma deterioração das contas externas. Isso 
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ocorre quando a sensibilidade da conta de capitais autônomos e 

pequena, comparativamente à propensão marginal a importar sobre a 

renda disponível. Se, todavia, a curva B==B for repreLi"::ntada pelo 

caso 2, o efeito final será oposto: 

r 

( a) y (b) y 

Déficit Défici t (Caso 1) ou Superavit (Caso J.,) 

Gráfico 8.20 

Politicas Monetária e Fiscal Puras e os Efeitos Sobre 

o Saldo Total de Balanço de Pagamentos 

No extremo oposto da situação em que, a despeito de sig-

nificativos aurentos dos juros domésticos, nada se consegue àe efe-

tiva elevação do saldo em capitais autônomos, está o caso denomi-

nado "perfeita modalidade de capitais". Diz-se que isso ocorre 

quando K' (r-r'-e) -~ 00 

A 
Com taxas fixas de câmbio, essa formula-

ção implica numa curva LM horizontal, pois como o Banco Central por 

definição se compromete a comprar ou vender qualquer quant.idade 

de moeda ao preço Ê, a oferta monetária se torna infinitamente e-
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lástica com relação à taxa de juros. SUlXITlOS éqUi que isso ocorra para 

uma taxa de juros rI. Mantido constante o ~rédito interno líquido, as 

curvas LN: e B = O se confundem para este nível de taxas de juros, cem:> se l"OClS 

tra a seguir: 
r 

LM 
r 

B=O lo 

18 

-Y Y Y e 

Figura 8.20 a 

Perfeita Mobilidade de Capital com Taxas de Câmbio Fixas 

Nesse contexto, a política monetária pura é totalmente inope-

rante para afetar o produto. Ela não pode nem ao menos ser implemen 

tada,pois com a exogeneidade dos juros a oferta monetária passa a 

ser endógena, igual a PL(rl,Y
e

). Qualquer tentativa de expansao do 

crédito interno líquido provoca igual perda de reservas internacio-

nais. A política fiscal, por outro lado, apresenta eficácia máxima, 

pois não há nenhum efeito deslocamento. O aumento de produto dete-

riora o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos (e também 

a transíerência líquida de recursos para o exterior), a\.Ullentando o 

ingresso de capitais autônomos (lembre que apos a expansao fiscal, a 

economia continua com equilíbrio no saldo total de balanço de paga-

mentos). ~ interessante notar que o aumento dos gastos públicos, l~ 

vando a um aumento de produto, viabiliza o aumento da base monetária. 

8.3.3) O Modelo Keynesiano Generalizado com Taxas de câmbio Flexíveis 

Durante todo este capítulo, ocupamo-nos com o caso em que a 

taxa nominal de câmbio se considerava administrada pelo Banco Cen-

tral. Admitia-se que este fixava o preço da moeda estrangeira de re-

ferência, e passasse a comprar ou vender 'divisas ao valor es-
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tipulado. Deteremos-nos agora nrnaa possibilidade alternativa, em 

que as Autoridades Monetárias não interferem no mercado de divi-

sas, deixando os preços das moedas estrangeiras flutuarem livre-

mente, ao gosto de mercado. Quanto a ausência de ordens de compra 

e venda efetuadas por parte do Banco Central é seguida à risca, dá-

:--,se a esse sistema o nome de "flutuação limpa". Quando as autori-

dades Monetárias por outro lado, embora não fixem o preço do cam-

bioJ interferem frequentemente no mercado comprando ou vendendo moe-

das estrangeiras, de forma a irlpedir oscilações bruscas ou desesta-

bi liz adoras em suas cotaÇÕE'.s, utiliza-se a denominação "flutuação suj a" 

(dirty-floating). Embora este último seja o procedimento mais usual 

adotado por alguns países após a generalização do sistema de taxas 

flexíveis ocorrido apos 1973 (posteriormente ratificado pela refor-

ma monetária da Jamaica em 1976), deteremo-nos aqui no caso de 

"flutuação limpa", em que·a política monetária é .conduzida de for-

ma totalmente independente do setor externo. Como o Banco Central por 

hipótese não intervém no mercado de divisas, as reservas interna-

- ( 1) 
cionais de moeda estrangeira permanecem sempre constantes • Num 

balanço de pagamentos em que a única conta do ítem capitais compen-

satórios e a de reservas internacionais (já que com taxas flexíveis, 

qualquer atrasado ou empréstimo deve ser considerado autônomo) ,isso 

implica que o sa~.do do balanço de pagamentos em conta corrente sem

pre se iguale ao saldo de capitais autônomos com o sinal trocado: 

H (Y (l-t) - R, e) - RLE = -K (r - r I - e) 
A 

Nessa equaçao, supoem-se dados, no contexto 

(8.58) 

do modelo 

em que estamos trabalhando, t, R, ri e e. Com isso, a curva I8 pas-

(1) A rigor, o total de reservas pode variar por apreciações ou depreciações do 
estoque exis tente, bem como pela compra e venda de ouro no mercado interno. 
Mas isso não invalida a equação (8.58). 
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sa a ser representada pela equaçao: 

Y = C(Y(I-t)-R)+I (r-rre)+I +G+RLE-KA(r-r'-e) (8.59) p g 

Conjuntamente à curva LM, essa equaçao permite a determinação si-

multânea do produto e taxa de juros que equilibram os mercados de 

moedas e bens e serviços (Y e r ). O câmbio real e também se cons - e e 

titui n~~a variável endógena do sistema. Uma vez determinados os 

valores de equilíbrio dos juros e do produto, r e Y , ele é obtido 
e e 

pela equação: 

~ interessante notar que, se a função KA(r-r'-e) fosse 

bastante estável e a taxa de juros internacional e a expectativa de 

desvalorização sempre constantes, a administração da economia sob o 

regime de flutuação limpa do câmbio em muito se assemelharia àquela 

de uma economia fechada. Do lado monetário, não há interferência 

externa, pois, como as reservas internacionais não variam, a polí-

tica monetária só pode ser efetuada por intermédio de alterações 

do crédito interno líquido (o isolamento da política monetária do 

setor externo também pode ser obtido no regime de taxas de câmbio 

fixas, através de políticas de esterilização, com exceçao do caso 

de perfeita mobilidade de capitais). Do lado da demanda agregada, 

a introdução dos termos RLE e KA(r~r'-e) (comparativamente ao caso 

de uma economia fechada) apenas torna mais elástica (ou seja, mais 

"deitada") a curva IS. Agora, se a taxa de juros sobe, o decrésci 

mo da demanda se dá não apenas devido à queda do investimento priv~ 

do, mas também em decorrência da diminuição da transferência líqu! 

da de recursos para o exterior. O aumento dos juros leva a uma 

maior entrada de capitais autônomos para o país, o que, dado RLE, 
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necessariamente implica, pela equaçao (8.58), num menor valor de H. 

Na prática, essa queda de exportações e aumento de importações cos 

tuma se dar devido à valorização da moeda.da economia em que os j~ 

ros aumentaram. 

o que, entretanto, torna a administração de pOlítica de 

um país operando sob o sistema de taxa flutuantes bem mais complexo 

do que a de uma econç:>mia fechada é o fato de que tanto a função 

KA(r-r'-e) quanto a expectativa de desvalorização cambial e podem 

mostrar-se bastante voláteis. Assim, além da natural instabilidade 

dos investimentos privados, os seguintes fatores podem provocar os

cilações bruscas do produto e do emprego (deslocando a 18 para a 

esquerda) : 

a) Um aumento na confiança que os investidores externos 

tem no país, refletida por um deslocamento da função KA(r-r'-e) em 

que, mantida constante o valor de r-ri_e, aumente o fluxo de capitais 

autônomos para o país; 

b) Uma queda da taxa internacional de juros r' ou da ex

pectativa de desvalorização cambial e; 

c) Uma diminuição da renda líquida enviada para o exte-

r~or: como se observa na equação (8.59), uma redução de RLE impl!. 

c~para uma mesma taxa de juros interna, numa redução de demanda 

agregada (ou seja, num deslocamento para a esquerda da curva 18) . 

Isso ocorre devido à redução na transferência líquida de recurscs 

para o exterior daí decorrente. Menores pagamentos ao exterior im

plicam em menor demanda por moeda estrangeira o que, num sistema de 

taxas flexíveis, equivale a uma menor desvalorização da moeda domés 

tica. Com isso, diminuem as exportações e importações de bens e 

serviços não fatores, o que representa uma menor demanda externa p~ 

lo produto doméstico. Vale ainda lembrar que, se/no contexto desen 

volvido no Capítulo 11, a renda líquida enviada para o exterior for 

expressa por r' D I onde r' indica a taxa de juros externa e D o pa~ 
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sivo externo líquido do país, então dois motivos passarao a fazer 

com que uma queda da taxa de juros externa leve a uma menor demanda 

agregada ex-ante: o maior fluxo de capitais autônomos daí decorren 

te e a redução da renda líquida envi ada para o exterior. 

Todos esses três motivos (principalmente o primeiro e o 

segundo) traduzem a dificuldade de se assegurar o pleno emprego nu

ma economia com taxa? flexíveis. Se a LH fosse vertical, nos mol

des neoclássicos, as flutuações da IS não causariam maiores trans

tornos. Mas no caso usual as variações de demanda agregada sempre 

apresentam seus reflexos sobre o produto e o emprego. 

Uma outra desvantagem do sistema de taxas flexíveis é que 

o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos (e consequente

mente, a variação do passivo externo líquido do país) passa a ser 

um mero reflexo da administração doméstica de política monetária-

fiscal, quando tomada relativamente a outros países. Tomemos por 

exemplo o caso dos Estados Unidos desde o início dos anos 80. Com

binando uma política monetária apertada e uma política fiscal frou 

xa, este país passou a atrair elevadíssimos fluxos de capitais, o 

que gerou como contrapartida imediata uma redução da mesma magnitu

de de seu saldo do balanço de pagamentos em conta corrente. Com a 

continuidade do processo, o país passou de credor a devedor inter

nacional em 1985 e, já em meados de 1987, apresentava o maior pass! 

vo externo líquido do mundo, da ordem de US$ 270 bilhões. 

Dessa forma, o saldo final da adoção de taxas flexíveis 

tem sido ambíguo: de um lado, o sistema permite isolar a administra 

çao de política monetária das contas externas e garante o equilí-

brl.o automático destas últimas, mas de outro lado, introduz um 

fator de instabilidade de demanda agregada (tanto na composição 

quanto no montante), o que além de dificultar o planej amento dos in 

vestimentos e poder inviabilizar da noite para o dia várias linhas 

de produção, impede o controle direto, pelo Governo, da variação dos· 
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ativos externos líquidos do país. 

Dada a taxa de juros externa e a expectativa de desvalo

rização cambial e,e supondo estável a função K , o sistema de taxas 
A 

flexíveis leva a uma variação do saldo em conta corrente do balanço 

de pagamentos sempre oposta à variação da taxa de juros. Quando os 

juros aumentam'o saldo se reduz, e quando os juros diminuem o saldo 

se eleva. Tanto a política monetária quanto a fiscal expansionista 

aumentam o produto e o emprego, mas como o efeito sobre a taxa de 

juros é diferente num e noutro caso, também será o resultado sobre 

o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. Ele melhora no 

caso da política monetária (quando o efeito de desvalorização de 

câmbio real mais do que compensa o efeito renda sobre as importa-

ções) , e piora no caso da política fiscal (quando o câmbio pode se 

valorizar ou desvalorizar, tudo dependendo da propensão marginal a 

importar sobre a renda e da sensibilidade do fluxo de capitais com 

relação à taxa de juros). Todos esses fatos se depreendem direta-

mente da equação (8.58). Desnecessário mencionar, o saldo total 

do balanço permanece sempre em equilíbrio, qualquer que seja a polI 

tica de demanda implantada. 

Salientamos anteriormente que, comparativamente ao caso 

de uma economia fechada, a introdução do termo KA(r-r'-ê) na equa

ção da curva 1S apenas a tornava mais elástica, reduzindo a eficácia 

da política fiscal no combate ao desemprego. Um caso limite, em 

que a politica fiscal é totalmente inoperante nesse sentido, e a PQ 

lítica monetária apresenta eficácia máxL~a, ocorre quando, numa eCQ 

nomia operando com taxas flexíveis de câmbio, existe perfeita 

lidade de capitais. Nesse caso, em que K~(r-r'-e) -> 00,' a 

, 1 h' 1(1) . t 1S e tota mente or1zonta . Se supusermos que 1S o ocorra 

m8bi 

curva 

par.a 

uma taxa nominal de juros interna rI' teremos a seguinte configura

(1) Repare que não faz sentido se falar em curva B=O com taxas flexíveis, pois to 
das as combinações de r e Y do primeiro quaorante são tais que B=O. Para $e 
traçar a curva B=B, ê preciso que o câmbio real seja uma variavel exógena, o 
que obviamente não ocorre no sistema de taxas f1ex1veise salarios nominais r1 
gidos. 
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Perfeita Mobilidade de Capitais e Taxa de Câmbio Flexível 
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Nessa situação, aumentos dos gastos do governo implicam em valori

zação do cârrbio real e idêntica redu;ão na transferência líquida ele recursos 

~ara o exterior I sem quaisquer efeitos sobre o proouto ou a taxa de juros de 

equilíbrio. A política monetária expansiva aumenta o produto e o 

saldo em conta corrente do balanço de pagamentos (a desvalorização 

do câmbio real e mais do que compensa o efeito de aumento da renda 

disponível sobre o saldo de bens e serviços nao fatores). A certe

za de elevação do saldo em conta corrente decorre do fato de que,c~ 

mo a propensao marginal a consumir se sit ua entre O e 1, o aumento 

do produto não pode ter sido todo ele canalizado para o consumo. Com 

o investimento e o gasto do governo constantes, isto implica numa 

elevação da transferência líquida de recursos para o exterior. 



8.4) Salários Nominais Flexíveis 

Tataremos inicialmente do caso em que as taxas de câmbio sao 

administradas pelas Autoridades Monetárias. 

Se os salários nominais (e, pela equação (8.45), também os 

preços) são flexíveis ,: a economia, independentemente do regime cam 

bial vigente, se equilibrará sempre ao nível de pleno emprego Y. 

Com a exogeneidade do produto real, as equações de equilíbrio 

no mercado de moeda e bens e serviços finais 

M 
= L(r,Y) e 

P 

- .... - e - - EP' Y = C(Y(l-t)-R)+I (r~TI )+1 +G+H(Y(l-t)-R, ---P ) 
P g 

passam a determinar as variáveis endógenas r e P. 

Embora tenhamos até aqui utilizado o diagrama r x Y para e-

feito de análise, torna-se agora mais recomendável trabalharmos 

num diagra~a r x P, já que o nível de preços, e nao o produto, re 

presentará a segunda variável endógena do sistema. 

Para plotarmos as curvas IS e LM, representadas pelas equa-

çoes acima, num diagrama r x P, devemos iniciar notando que: 

a) Dados M e Y, a equação de equilíbrio monetário '!")()stula 

uma relação crescente entre r e P. De fato, se r aumenta, 

cai a demanda por liquidez real; para que persista o equi 

líbrio nesse mercado P deve aumentar, reduzindo no mesmo 

montante a oferta de liquidez real; 

- e " - , b) Dados t,R,TI ,I ,P',E e Y, a equaçao de equillbrio de pro
g 

duto postula uma relação decrescente entre r e P. Quando 

este último se eleva, o câmbio real se valoriza, re-

duzindo a transferência líquida de recursos para o exte -
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rior; para que o equilíbrio se mantenha,· é necessário que 

a taxa de juros se reduza, aumentando o investimento e 

repondo a demanda planejada em seu nível inicial. 

Isto posto, o gráfico abaixo permite determinar a taxa de j~ 

ros e o nível de preços que equilibram simultaneamente os mercados 

de produto e moeda, no caso de uma economia com salários e preços 

flexíveis e taxas de câmbio nominais fixas: 

r 

r e 

LM (B:IUaçro 8.43) 

~----------------~--------------------, 
p 

e 

Gráfico 8.22 

p 

I:etenninaçro dos Juros e do Nível de Preços a:xn Salários Ncxninais Flexíveis 

A curva B = B apresenta ta~ém uma inclinação positiva nes

se plano, pois aumentos de P valori zam o câmbio, reduzindo a trans 

ferência líquida de recursos para o exterior. Isso exige uma ele 

vação da taxa de juros que reponha o saldo total do balanço em 

seu nível inicial B. As curvas T = T e H = H são também aoresen 

tadas abaixo: 
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r T=O H=O 

B = O 
IV 

I 11 111 

~ __________ ~ ______ ~~L-_________________ ~ 

P 

Gráfico 8.23 
~ 

As Curvas B=B, T=T e H=H no Diagrama r x P (Y=Y) 

Os sinais de cada saldo nas diferentes regiões apresentadas 

no gráfico 8.23 (onde se supõe que a renda líquida enviada para o 

exterior seja positiva) são expostos abaixo: 

SALDO; 
REGIÕES 

H 

T 

B 

I 

+ 

+ 

11 111 IV 

+ + 

+ 

+ 

V VI 

+ .:. 

+ + 

Vejamos agora o que ocorre com cada uma das variáveis endóg~ 

nas do sistema no caso de uma política monetária-fiscal expansio-

nista. 

Em primeiro lugar, é iITportante lerrbrar que nenhuma éelas afeta o 

nível de produto ou emprego, já qlE, c:x::m salários no:rr.inais flexíveis aero 

nomia sempre se equilibra com Y 
~ (1) 

= y • 

Se o Banco Central aumenta a oferta de meios de pagamento, a 

curva LM se desloca para a direita, tal CDIID ororria no ~àgrama r x Y 

O) A rigor, variações na alíquotade tributação indi'reta poderiam afetar o prod~ 
to a pleno emprego. Estamos desprezando esse fato aqui. 
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(para entender porque, basta observar que, com r" constante, um au 

mento de M na equação de equilíbrio monetário deve ser acompanha 

do de um aumento de P) • 

1S 

~---------------------~ 
P 

Gráfico 8.24 

política Nonetária Expansionista com Salários nominais Flexíveis 

A consequência é uma queda da taxa de juros e aumento do ní-

vel de preços (e salários), com uma consequente deterioração das 

contas externas, seja em transações correntes (pela valorização do 

câmbio real), seja no saldo total do balanço (por esse motivo e 

também devido à queda dos juros). 

A política fiscal expansionista desloca oara a direita a cur 

1S, pois dado um valor de r, aumentos de G ou I devem ser acom
g 

panhados de uma elevação de P que possibilite uma equivalente qu~ 

da da transferência líquida de recursos para o exterior. Com is-

so, a taxa de juros e o nível de preços de equilíbrio se desloca~ 

(ver gráfico abaixo). O efeito sobre o saldo total do balanço é 

ambíguo, pois embora o saldo em conta corrente se deteriore de 

b(G+I ), a elevação dos juros permite uma maior afluxo de capi~ 
g. 

tais para o país. A figura abaixo apresenta duas situações possi 

veis decorrentes de uma política fiscal expansionista. Na primei 

ra, {B=O)l' o saldo total do balanço melhora, e na segunda (B=O)2 
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ele se deteriora: 

1:\ 
r 

(B=O )2 

LM 

(B=O) 1 

~-----------------------------------------~ 
P 

Gráfico 8.25 

política Fiscal Expansionista com Salários Nominais Flexíveis 

Tudo vai depender, agora, da sensibilidade da conta corrente 

ao câmbio real e da sensibilidade da conta de caoitais autônomos 

à taxa de juros. Quando essa última é bastante grande(ou a elas 

ticidade do balanço comercial e serviços não fatores ao câmbio re 

al suficientemente reduzida), a curva B=O tenderá a ser menos in

clinada (como no caso 1), sendo mais provável que a política fis

cal~ionista leve a tnn aurento do saldo total do balanço. Contrariameg 

te à curva B =0 com que vínhamos trabalhando no caso da rigidez de 

salários nominais, agora não é mais a sensibilidade das importa

çoes ao nível de renda, mas sim destas últimas e das exportações ao cânbio 

real, gre, oonjuntarrente ao valor de K;~(r), detenninará a sua inclinação. 

Por tudo o que vimos até aqui, conclui-se que, com salários 

nominais flexíveis e câmbio nominal fixado, se o objetivo é me

lhorar o saldo em conta corrente, a solução está numa política 

monetária contracionista, numa redução dos gastos do governo ou 

numa reforma fiscal que eleve a renda disponível do setor pÚbli

co (via aumentos de t ou RLG). 
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Passemos agora ao caso alternativo em que a flexibilidade de 

salários nominais é acompanhada por um sistema de taxas cambiais 

flexíveis. A equação de equilíbrio no mercado de bens e servi-

ços passa agora, isoladamente {dados os parâmetros exógenos usuais}, 

a determinar a taxa de juros: 

Y = C{Y{l-t}-R}+1 {r-~e}+1 +G+RLE-KA{r-r'-e} 
__ o p g 

Esse processo é ilustrado abaixo nos diagramas r x Y e r x P 

abaixo: 

{ a} {b} 

r r 

1S -~ LM 

r r e 1S 
"e 

I 
I 
I 
I ::> .-

Y Y P e 
p::> 

Gráfico 8.26 

IEtenninação Cb Equilíbrio Cbs Preces e dos Juros cx:m Salários e Câmbio Flexíveis 

No gráfico {b}, a curva LM só serve para determinar o nível 

de preços. Novamente, aqui, nem a política monetária nem a fiscal 

sao capazes de alterar o produto ou o emprego. 

Uma expansão monetária aumenta o nível de preços e a taxa no 

minaI de câmbio na mesma proporção {já que, como r (e logo, KA) 

e o produto não variam, o câmbio real deve permanecer constante), 

sem qualquer reflexo sobre qualquer saldo parcial ou total do ba 

lanço de pagamentos. 

Um aumento dos gastos públicos desloca para cima a curva 1S 

(nos dois diagramas), elevando a taxa de juros, o nível de preços 

{como se observa no gráfico (b)} e os salários nominais. O aumen 
.. 

to dos juros implica num maior afluxo de capitais para o pals, o 



que, por sua vez significa uma queda do saldo em· conta corrente 

(e, dado RLE, tambéI!l ~ da transferência líquida de recursos para o 

exterior) do balanço de pagamentos. Obedecida a coildição de 

Marshall Lerner, isso significa que o câmbio real terá 

uma valorização. 

A análise dos casos analisados nessa seçao sob a 

sofrido 

hipótese 

adicional de perfeita mobilidade de capitais é efetuada nos exer

cícios resolvidos 7 e 8. 
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8.5) Salários Reais Rígidos 

Um problema importante a ser tratado em termos de po-

lítica econômica é a rigidez de salários reais. ~ claro que essa 

é uma hipótese extrema quando considerada em termos práUcns, pois 

exigiria reajustes instantâneos e generalizados de salários toda 

vez que o nível geral de preços apresentasse qualquer variação. 

Isto posto, a formulação aqui desenvolvida deve ser considerada 

como um caso limite de algumas situações em que, devido a um me-

canismo bastante eficiente de indexação, os rendimentos reais 

pouco ou quase nada variem. Deve-se ainda mencionar que a rigi-

dez de salários reais aqui colocada é, nos moldes semelhantes a 

rigidez de salários nominais com que traba.lhamos na seçao 8.2, 

apenas para baixo. Nada impede que, a partir de uma si-

tuação inicial acima do pleno emprego, estes últirrosvenham a subir na 

frente dos preços, levando a economia a operar sobre a curva de 

oferta de mão de obra. 

Seguindo a linha desenvolvida ao longo de todo este 

capítulo, continuaremos tornando uma economia oligopolizada, em 

que os preços se formem a partir da equação de margens: 

P = W(1+m) 
b 

(equação 8.45) 

que, acoplada a um índice de preços ao consumidor 

Q = (EP*)a pl-a (l+T) = ea P(l+T) (equação 5.7) 

.nos dá a expressa0 para o salário real. 

W 
Q = b 

( 1 +m) (1 + T) e a 
(equação 5.12) 

Essa equação nos informa que, se os salários reais fo-

rem fixados num nível (W/Q), as desvalorizações ou valorizações 
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cambiais serao impossíveis nessa economia (supondo dados m e T) , 

pois o cârr~io real assume o valor fixo: 

e = 
b ________________ ) l/a 

( 1 +m) (1 + T) (W / Q ) 

, 
(8.60) 

Trataremos aqui apenas do caso em que o câmbio é fle
.. (1) 

xlvel, assegurando um saldo total nulo no balanço de pagamentos 

de acordo com a equação: 

-B = T(Y(l-t) - R, e, RLE) + KA(r-r'-e} = o (8.6l) 

Com o câmbio real dado pela equaçao (8.60), a 

equaçao de equilíbrio do balanço de pagamentos passa a determi-

nar agora, conjuntamente a curva IS, os valores de 

dos juros e do produto (ponto A na figura abaixo) : 

r 

r e 

B=O 

IS 

L-____________________ =-_________ ~ 

Y e 
Y 

Gráfico 8.26 

Y 

equilíbrio 
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Determinação dos Juros e do Produto numa Economia Oligolizada 

Com Salários Reais Rígidos e Câmbio Flexível 

(l) A extensão ao caso de câmbio nominal fixo é feit,a para uma economia competiti 
va com perfeita mobilidade de capitais no exerc~cio resolvido n9 11. -



Se as curvas 1S e B=O, contrariamente ao que se assume 

na figura acima, determinassem um produto acima daquele associa-

-do ao pleno emprego (Y), os salários reais se elevariam (como 

salientamos no início dessa seçao, a rigidez opera para baixo, 

mas nao para cima), valorizando o câmbio real, de acordo com a 

-equaçao (8.60). Com isso, as curvas 1S e B=O se deslocariam para 

a esquerda, até se ter Y=Y. 

A curva LM é endógena no caso em que estamos analisan-

do, não precisando ser incluída na análise gráfica (ela sempre 

~ 

passara no ponto A da figura 8.26). Uma vez estipulada a oferta 

monetária, o nível de preços fica determinado pela equação: 

N 
p = L(r , Y ) e e 

Nessas condições uma expansao monetária nao tem qual-

quer efeito sobre o produto, o emprego, a taxa de juros ou o 

câmbio real. Ela gera apenas uma equivalente variação relativa 

no nível de preços e na taxa nominal de câmbio. 

Uma política fiscal expansionista desloca para a di-

reita a curva 1S, aumentando a taxa de juros, o produto e redu-

zindo a transferência lIquida de recursos para o exterior (ape-

nas por efeito renda). Conclui-se daí que, numa economia onde as 

margens de oligopólio e os salários reais se mostram irredut.í-

veis, a exogeneidade do câmbio real não permite aos administra-

dores de política econômica nenhuma estratégia definitiva (uma 

redução da alíquota T pode ser vista como uma possibilidade tem-

porária de arrenizar o problema) que tome possível assegurar ao rresrro tempJ o 

eailllÍbrio em conta corrente no balanço de pagarrentos e o pleno en1!Jrego. 
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Nesses termos, se algum fator diminui a confiança exter-

na daqueles que decidem sobre a alocação de capital e, consequenterrente o 



afluxo de capitais para a economia em questão (o que também pode 

ocorrer devido a um aumento da expectativa de desvalorização~ 

bial e ou de uma elevação dos juros externos ri), o resultado 

pode ser uma grande recessão. Em termos da figura 8.26, esses fa-

tos correspondem a um deslocamento para a esquerda da curva B=O. 

A solução, a princípio, estaria num aumento de gastos do gover-

no que elevasse suficientemente as taxas de juros, repondo o 

fluxo interno de capitais, como se mostra abaixo: 

r 

- ------

\ 
\ 

\ 

(B=O) 2 

(B=O) I 

,/ 

/ 
/ 

-y y 

Gráfico 8.27 

y 

Política de Estímulo ao Produto com Salários Reais Rígidos 

e Redução Exógena do Fluxo de Capitais Autônomos 

Mas, como vimos na seçao 8.3.2, essa estratégia de au-

mentar os juros para oo~nsar desequilíbrios em conta corrente, 

cuja solução exigiria uma desvalorização do câmbio real,tem um 

limite bem definido. A partir de certo ponto, torna-se patente a 

falta de sustentação deste tipo de procedimento, tornando o fluxo 

de capitais inelástico às elevações da taxa de juros doméstica. 

Vale notar, no caso extremo em que este fluxo seja reduzido a 

zero, não há nem mesmo a possibilidade de se tentar um ajuste de 
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curto prazo como aquele que acabamos de descrever. De fato, nes

se caso a curva B=O coincida com a curva T=O, determinando-se o 

nível de produto, com taxas flexíveis de câmbio, pela equação: 

B = T(Y(l-t) - R, e , RLE) = o 

A equaçao de equilíbrio no mercado de bens e "serviços 

serve agora apenas para determinar a taxa de juros interna, como 

se observa na figura abaixo: 

r 
B=O 

-------. ""--._- 1S 

Y y y 

Gráfico 8.28 

Iet=rminação do Produto numa Eronama não Canpeti ti va cx:m Salários Reais 

Rígidos e Câmhio Flexível, na Ausência de Fluxo de Capitais 

Nesse caso, a economia pode nao ter como escapar a uma 

recessao. h solução definitiva exigiria o reconhecimento da ne

cessária queda de salários reais ou das margens de oligopóli~que 

levasse a uma desvalorização do câmbio.real suficiente para des

locar a curva B=O na figura acima, até a abcissa correspondente 

ao produto de pleno emprego. 
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8.6) Macroenomia Kaleckiana 

Trataremos aqui apenas do caso mais simples 

de uma economia aberta e sem governo. As extensões aos casos 

mais gerais sao tratadas como exercícios, podendo t~~bé~ ser 

encontraeas e8 Cysne, 1987. 

Kalecki trabalha com a mesma hipótese de de

terminação do produto dada pela equação (8.2). A diferença é 

que, como esse autor pretende estudar também a distribuição 

de renda entre capitalistas e assalariados, o consumo se di

vide entre consumo dos capitalistas (CK) e conswno dos assa

lariados (~). Com isso, a utilização do princípio da deman

da efetiva nos leva à equação: 

(8.62) 

onde I representa o investimento, suposto exogeno e todo ele 

realizado apenas pelos capitalistas. Dada a igualdade entre 

o produto e a renda, podemos excrever: 

S + L = Y (8.63) 

onde S e L tracuzem, respectivamente, a renda real dos 

assalariados e cos capitalistas (esta última também denomi-

nada "lucros brutos") . 

De (8.62) e (8.63), 
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Essa equaçao e usualmente utilizada para a de

terminação da renda total dos capitalistas (que inclui lucros, 

juros e aluguéis), 

(8.64) 

onde 

representa a poupança dos assalariados. 

Se Sw = O, o que equivale a supor que os tra

balhadores gastam tudo o que ganham, então, de (8.64), 

L = CK + I (8.64a) 

ou seja, os capitalistas ganham tudo o que gastam. Esse é co

conhecido resultado associado à teoria kaleckiana. Os rendi

mentos totais dos capitalistas dependem apenas dos seus gas

tos em consumo e investimento. 

Objetivando apresentar uma ilustração adicio-

nal a esse fato, Kalecki trabalha, na linha marxista, supondo 

que a economia se divida em três departamentos de produção. Em 

cada um deles, por hipótese, o valor adicionado coincide com 

o valor total da produção (o que equivale a admitir-se que, 

sendo necessári a a utilização de matéria prima no processo produtivo 

de qualquer departamento, ela seja internamente elaborada) . 

O primeiro departamento, é suposto produzir bens de capital, 

o segundo bep.5 m· consumo para os capi talistas e o terceiro 

bens de consumo para os assalariados. Denotando por, Ll' L2,L3' 
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8 1 , 8 2 e 8 3 , respectivamente, as rendas do capital e do tra

balho em cada departamento, obtemos o·conhecido quadro: 

DEP ARTAMENT08 

I 11 111 TOTAL 

LI L
2 L3 L 

51 52 53 8 

I CK C Y w 

onde, além de (8.62) e (8.63) valem as relações: 

(8.65) 

(8.66) 

(8.67) 

(8.68) 

(8.69) 

Da igualdade entre o consumo e a renda total 

dos trabalhadores, ou seja, em decorrência da hipótese Sw = 0, 

temos, de (8.67) e (8.69), 

donde se obtém 
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(8.70) 

Utilizando-se (8.65), (8.66) e (8.68), 

(8.71) 

o que repete a equaçao (8.64). 

Pode-se ainda facilmente mostrar (exercício 

:oroposto número 14 ) que, se a razão entre a remun~ração ao traba-

lho e ao capital por fixa em cada um dos departamentos, o gas-

to total dos· capitalistas permitirá determinar também o 

consumo dos assalariados e, consequentemente, produto de equi-

líbrio. 

Vejamos agora como modelar alguns resultados 

básicos da macroeconomia kaleckiana. Para isso, notemos ini-

cialmente que apenas a equação de mark-up (8.45) com que vi

mos trabalhando até aqui é suficiente para a determinação: 

a) Da participação dos assalariados no total da 

(s/y) : 

s/y = WN 
PY 

1 = l+m 

b) Da participação dos capitalistas no total da 

(L/Y) : 

L/Y = PY-WN 
PY 

= 1- (S/y) 
m = l+m 

renda 

(8.72) 

renda 

(8.73) 



Com essas expressoes podemos ter, em 

do produto, 

c) A renda real dos assalariados: 

s = 
WN 
P = Y 

l+m 

d) A renda real dos capitalistas: 

L = PY - WN 
P = 

my 
l+m 

e 
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função 

(8.74) 

(8.75) 

Denotando por ex e B, respectivamente, as propensoes 

marginais a consumir dos capitalistas e assalariados 

o < B ~ 1), temos : 

e) Consumo dos assalariados: 

<;.v = SY 
l+m 

f) Consumo dos Capitalistas: 

amY 
l+m 

(O<a<l, 

(8.76) 

(8.77) 

Tomando-se por base um investimento exógeno J 

(suposto não nulo), o produto determina-se de acordo com o 

princípio da demanda efetiva pela equação: 

Y --
By 

-]+m + 

da qual obtém-se: 

rymY ---
l+m 

+ I 
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l+m 
y = I (8.78) 

mel-a) + 1-(3 

De forma semelhante à expressa0 (8.4), o mul-

tiplicador kaleckiano. 

l+m 
o = 

mel-a) + 1-(3 

e superior à unidade, significando dizer que, dado um acrés-

cimo exógeno do nível do investimento (61), o-produto cresce-

rá de um valor superior a 61, sendo essa diferença função 

crescente de o. Isso se deve ao aumento da renda dos assa-

lariados e capitalistas (e seus subseqüentes efeitos) decor-

rente do acréscimo inicial do investimento e do produto. Não 

é de se estranhar, dessa forma, que o multiplicador seja fun-

ção crescente tanto da propensão marginal a consumir dos ca-

pitalistas quanto da dos assalariados. 

Urna condição necessária e suficiente para que 

uma elevação da alíquota de mark-up implique numa queda de 

produto de equilíbrio (resultado usualmente assinado à macro-

economia kaleckiana) é que (3)a. De fato, 

00 

am 
= 

a - B 
- 2 

(m(l-a)+l-S) 

donde se conclui que a derivada parcial de o em relação a m 

tem o mesmo sinal que a-(3. Corno usualmente (mas nao necessa-

riamente) se trabalha, no contexto kaleckiano, supondo uma 

propensao marginal a consumir dos assalariados igual à uni-

dadc, e O<a<l, a condição acima fica assegurada. De qualquer 
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forma, a evidência empírica costuma ser compatível com a hi

pótese que a<f3, ainda aue a propensão' marginal a consumir dos 

assalariados nao se~a igual ã unidade. 

A correlação negativa (dada a despesa exógena 

I) entre a alíquota de mark-up m e o produto de equilíbrio, 

entretanto, pode não ocorrer em alguns modelos mais abrangen

tes. Essa possibilidade é ilustrada no exercício resolvido n9 

, onde a introdução de um insumo importado na função de 

produção torna a condução B>a necessária, mas não mais sufi

ciente, para que à queda de mark-up se associe invariavelmen

te um aumento do multiplicador O. 

Substituindo-se a expressão de determinação do 

produto (8.78) nas equações (8.74), (8.75) e (8.76) e (8.77), 

obtém-se a renda e o consumo real de assalariados e capita-

listas, em função apenas das variáveis exógenas do modelo, m, 

a, B e I: 

I 
Renda Real dos Assalariados (S) = (8.79) 

m(l-a)+l-B 

Renda Real dos Capitalistas (L) 
mI = (8.80) 

m(l-a)+l-B 

Consumo (Real) dos Assalariados (C~vl = 81 
m(l-o:)+l-S 

(8.81) 

(Real) dos Capitalistas (C
K

) 
amI 

Consumo = 
m(l-a)+l-f3 

(8.82) 

Esses resultados se aproxÚMm mais do raciocí-

nio kaleckiano auando se toma 8=1 nas equações acima e na 

equução (8.78). Nesse caso, temos a seguinte tabela de deriv<lebs 

parciais (obtida a partir das equações (8.72), (8.73) , (8.78) , (8.79), 



(8.80), (8.81) e (8.82»). 

Variáveis Variáveis Exógenas 

Encógenas m a S I 

S/y - O O O 

L/Y + O O O 

Y - + + + 

S - + + + 

L O + + + 

Cw - + + + 
-

CK O + + + 

DIAGRAMA 8.89 

Resultados Básicos do M0delo Kaleckiano 

com Poupança dos Trabalhadores Igual a Zero 
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Daí emergem algumas das principais conclusões ka-

leckianas, das quais salientamos as seguintes: 

a) A participaç~o dos salários na renda cai e a do ca-

pital aumenta com o aumento da alíquota de mark-up mi 

b) O produto de equilíbrio cai quando o J'TlaY'k-ur' se eleva, 

c) Os lucros brutos totais não se alt.erwn quando m se modi fica 

(o lucro por unidade torna-se maior, mas a queda de demanda im-

plica numa queda das vendas), 

-d) Um aumento da propensao marginal a poupar dos capita-

listas (i á crue cstarros surxmoo 13=1) ou do nível de invest.imento 

autônomo eleva não apenas a renda dos assalariados mas também a 
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dos capitalistas, bem como os seus respectivos padrões de consumo. 

Tanto o modelo Kaleckiano' acima quanto o modelo 

Keynesiano simplificado traçam um quadro, conforme o próprio nome 

já sugere, bastante limitado da realidade. Em particular, o cal

canhar de aquiles de cada um é a suposição de uma economia com 

uma curva de oferta agregada totalmente elástica ao nível 

p = W (l+m) 

b 

Em segundo plano, coloca-se a falta de interação 

com o setor monetário, levando-se em consideração a sensibilida

de dos investimentos à taxa de ~ros. Kalecki não omite esse últi

mo ponto em sua análise, mas descarta-o por considerá-lo despro

vido de evidência empírica. Para ele, o investimento mostra-se sen

sível à taxa de juros de longo prazo, que por sua vez apresenta

ria oscilações pouco significativas ao longo do ciclo econômico. 
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8.7) Exercí cios Resolvidos 

1) Mostre, utilizando o aparato dinâmico -apresentado na seçao 

(8.2.1), que, como a propensão marginal a consumir é inferior 

à unidade, um aumento apenas temporário da despesa autônoma 

não é suficiente para se obter um incremento do nível de prQ 

duto. Conclua daí que a teoria do aumento de produto pelo 

incentivo às despesas exógenas pressupõe que estas útlimas se 

jam permanentemente mantidas em seu nível mais elevado. 

SOLUÇÃO: Trabalharemos com o nível desejado de investimentos sen 

do dado pelas equaçoes: 

para t ~ O ou t >,. 1 

para t = 1 

onde ~I, o incremento (agora temporário) do investimento,é 

suposto positivo, e só ocorre no primeiro período. De 

pois, o investirrento retoma ao nível inicial lO' Escrevendo a e

quação (8.9) para os r:eríodos 1, 2, ... , n, terros: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Somando membro a membro estas equaçoes, obtém-se di 

retamente 

Esta equaçao nos permite concluir que, apenas se a prQ 

pensão marginal a consumir fosse igual à unidade, um au 

mento transitório da despesa autônoma geraria um aumen 

to permanente do produto. Mas como O .( c < 1, o prod,!! 

to de equilíbrio coincide com o original. De fato, to 

mando-se os limites em ambos os membros da equação aci 

ma, obtemos: 

1im lim 
t-l 

c =0 ( 3) 

t-> 00 t -> 00 

2) Afirmarros na seção (8.2),dedicada ao m:xlelo keynesiano simplificado, que 

alterações da incidência na tributação que não afetassem o 

valor da renda líquida do governo não m::xlificarian a demanda ex-

-ante, deixando o produto de equilíbrio consequentemente inal 

terado. Construa um modelo simplificado para uma economia 

fechada que capte as alterações de demanda de cor-

rentes de uma redistrihuiçãô de renda a favor de indivíduos 

com maior propensão marginal a consumir. Mostre que, ainda 

que se mantenha constante o valor da renda líquida do gove~ 

no, o equilíbrio do produto será alterado. 
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SOLUÇÃO: Suponhamos uma economia com dois grupos de indivíduos. 

O grupo A faz juz a uma proporção fixa "a" da renda to 

tal, e transfere liquidamente ao governo, a título de 

pagamento de impostos, o valor real R
A

. O grupo B rece 

be (l-a)Y, e paga liquidarnente ao governo~. Por hip§ 

tese, o grupo A possui uma maior propensão marginal a 

consumir (cA > cB ). O produto fica então determinado p~ 

pa equaçao: 

~ A receita total do governo e dada por: 

R = R + 
A 

(1) 

No caso de uma transferência de renda a favor o grupo A, 

mantido constante o equilíbrio orçamentário, teremos: 

dR = O = dRA + d~ => dRA = -d~ 

Assim, trabalhando com d~ > O, temos, depreciando a e 

quaçao (1), 

Donde se obtém: 

dY = 

Conforme esperado, o produto aumentará devido-a hipót~ 

se de que os beneficiados pela distribuição da renda 

(grupo A) apresentam uma lnaior propensão marginal a con 

sumir. Se c A fosse inferior a cB ' a distribuição da 

renda a favor do grupo A teria levado a uma queda do 

produto. 
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3) "O muI tiplicador do Balanço de Pagamentos em Transações Correg 

tes Equilibrado". Utilize a equação de determinação do prodE. 

to do modelo keynesiano simplificado: 

Y = C(Y-R) +I+G+H(e,Y-R) (1) 

para deduzir o que ocorre com o nível de produto quando uma 

elevação exógena da taxa internacional de juros leva a uma va

riação dR da renda líquida enviada para o exterior (supõe-se 

constante a parcela autônoma da renda líquida do governo) e o 

governo, de forma a manter equilibrado o balanço de pag-amentos em 

transações correntes (T), impÕe uma desvalorização do câmbio real 

suficiente p~ra se obter: 

dT = dH - dRLE = O 

ou seja, 

dH = dR (2 ) 

a) Trabalhe inicialmente com R da forma 

R = RLE + RLG = R + tY (3) 

b} Conclua que para 1:=0 obtém-se I ;w/aRI ,ou seja, se o 
dH=dR 

governo mantiver inalterado o saldo em transações corren 

tes do balanço de pagamentos, pela conjugação dos efeitos 

renda e preços sobre a transferência líquida de recursos 

para o exterior, uma unidade monetária de aumento no pag~ 

mento de juros, lucros ou royalties implicará, no contex 

to do modelo keynesiano simplificado, em uma unidade mone 

tária de incremento de produto. 

c) Trace um paralelo entre este resultado e aquele obtido por 

Haavelmo, do multiplicador de gastos do governo com orç~ 

mento equilibrado. Em particular, responda: porque os 



113 

dois só se igualam para t = O? 

SOLUÇÃO: 

a) Diferenciando a equaçao (1), e utilizando (2) e (3), 

dY = c(l-t) dY - cdR + dR 

Donde se obtém, 

l-c 
dY = dR 

l-c (l-t) 

b) Se a taxação marginal sobre a renda é igual a zero, 

obtém-se de (4), 

dY = dR 

c) Com t = O, tanto no caso aqui analisado, como no 

multiplicador obtido por Haavelmo, a variação da 

transferência total de recursos para não residentes 

(no nosso caso) ou para o setor público (no caso de 

orçamento equilibrado do governo) iguala, em seu 

total, a injeção autônoma de demanda agregada. A 

igualdade de resultados decorre deste fato. 

Com t > O isto não mais ocorre. A variação exógena 

de demanda iguala a alteração na transferência de 

renda para o exterior. Mas com a modificação indu-

zida da renda líquida do governo, a variação total 

do montante de renda que separa o produto interno 

bruto da renda líquida do setor privado (ou seja, a 

renda líquida do governo e do setor externo) passa 

a nao mais coincidir com a injeção autônoma de de-

é)H aH 
manda (no caso, dada por dH = a (Y-RT d (Y-R)+ -ae d9). 

Deixamos a cargo do leitor mostrar que, se o governo 
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efetuasse urna elevação da carga tributária autônoma 

dR de forma a manter inalterada o seu orçamento,vol 

taríamos ao caso do multiplicador unitário, . mesmo 

com t .,. o. 



4) Uma economia competitiva com salários nominais rígidos se des 

creve pelas equações: 

Y = f (N) f (O) = O, f' (N) > O, f" (N) < O 

p . - = 9 (Y) W 
g' (Y) > O 

(1) 

(2) 

Y=C(Y(l-t)-R) +1 (r-ne ) +1 +G+X f(e)-M f(Y(l-t)-R,e) (3) 
p g n n 

M = L(r,Y) (4) p 

A primeira representa a função de produção agregada, a segun-

da a curva de oferta agregada, a terceira descreve o equilíbrio 

no mercado de bens e serviços finais e a quarta o equilíbrio no 

mercado monetário. Obtenha as expressões que traduzem a varia

ção do produto, dos juros e da transferência líquida de recursos 

para o exterior (H), quando os gastos do governo sofrem uma ele-

vação infinitensimal dG. 

Solução: Eliminando P entre as equaçoes (2) e (4), ternos, 

M = g(Y)L(r,Y) 
W 

Diferenciando (3) e (5) ~ e supondo constantes todos os demais 

râmetros que não G{incluindo o câmbio real 9) , 

(5) 

pa-



dY = (c-m) (l-t) dY + I I dr + dG 

ag(Y) aL(Y,r) aL(Y,r) aI 
onde li = ----~p-

e ' 
gl = ____ _ 

~= e L =------
a(r-1T ) ay ay r· 

resolvendo o sistema acima para dr e dY, temos: 

dr = 

gL 
dY = ----L dG > O 

/). 

(g I L+gLy ) 
dG > O 

/). 

onde /). = (1- (c-m) (l-t) gL
r 

+1 I (g 'L+gLy ) < O 

Para dXnf = O , 

dH = -m(l-t) dY = 
-m(l-t) aL 
• .1 r dG < O 

ar 

(6) 

(7) 

( 8) 

g interessante observar que o aumento de produto e a queda da 

transferência líquida de recursos para o exterior são sempre in-

feriores (ou, iguais, quando se toma I I = O) aos valores calcula-

dos na seção 8.2, referente ao modelo keynesiano ·simplificado. 

Esse fato foi salientado na seção 8.3.1. Para se chegar a essa 

conclusão basta dividir o numerador e o denominador da equaçao 

(6) por gLr , obtendo-se: 

1 
~= ~ (9 ) 

1- (c-m) (l-t}f-I I (g'L+gLy ) /gLr 

116 
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o sinal positivo do I' (g'L + gLy) /gLr deixa claro que a de-

ri vada parcial d y/ dG . obtida em (9) é inferior àquela dada por 

(8.17). A conclusão no tocante à transferência líquida de recur 

sos para o exterior segue de imediato, visto que quanto menor o 

aumento de produto menor será o aumento de importações. 

o gráfico abaixo compara o aumento de produto obtido no mo-

delo keynesiano generalizado com aquele referente ao simplifica

do, para um aumento dG dos gastos públicos: 

r 

I 
I 
I I 
I . 
gL dG' J ___ r __ 

1 
I ó. 
I 

y 

dG 
l-(c-m) (l-t) -7 
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i 
5) Um país apresenta, para uma dada taxa de câmbio real, e manti 

dos constantes os valores dos parâmetros R e ~, a seguinte confi 

guraçao parc:t as curvas H = O, T = O e B = O : 

r T=O H = O 

IV 

I 
11 

y 

Assim: a) Quais os sinais de T, H e B nas regiões I, 11, III,IV, 

V e VI? 

b) Esse país apresenta uma renda líquida enviada para o 

exterior positiva ou negativa? 

Solução: a) SINAIS/REGIÕES I 11 111 IV V VI 

T + - - + - -

H + + - + + -
B - - - + + + 

b) RLE> O, pois a curva T = O está à esquerda da curva 

H = O. Isso significa que, para se equilibrar o balanço em transa 

ções correntes, o nível de importações tem que ser ainda menor do 
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que aquele necessário para zerar a transferência líquida de re-

cursos para o exterior. Isso se dá devido' ao sinal prositivo do 

RLE. 

6).(Ajuste Autanático do Balanço de Pagarrentos com Salários NoI1Ú.nais Flexí-

veis). Numa economia com câmbio nominal fixo (E = E) , perfeita 

flexibilidade de salários nominais e ausência de fluxo de capi-

tais (B = T), a oferta de moeda -e conduzida pela variação 

das reservas internacionais, de acordo com a equaçao: 

(1) 

Nessa equaçao, c
l 

é uma constante positiva e (E:',y) reflete a 

dependência do saldo total do balanço de pagamentos do câmbio real 

EP' /p e do produto Y. O equilibrio no monetário se descreve pela teoria 

quantitativa da moeda, 

M=kPY (2) 

Mostre que o balanço de pagamentos converge para o equilíbrio. 

Solução: Com salários nominais flexíveis, o produto fica constan 

te ao nível de pleno emprego. De (1) e (2) temos então; 

dP 

dt 
= c: B (EP', Y ) 

kY P 

_ E~ 

Como B e função crescente do câmbio real 1>' ele decai 

d 
. dP 

com o aumento e P, ou seJa, dt é uma função decrescente de P. 
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o diagrama de fase a seguir mostra a convergência para o equi1í-

brio: 

dP 
dt 

P 

Ao final de um certo tempo, a economia se equilibrará com um 

nível de preços PO. O estoque monetário de equilíbrio será então 

dado por 

O rationale por trás desse problema é bem simples. Com o Ban 

Central contraindo a oferta monetária sempre que o balanço de pa-

gamentos apresenta um déficit, os salários e preços caem, aumen-

tando a competitividade dos produtos domésticos no exterior. Es-

se fato estimula as exportações e desestimula as importações, cor 

r~gindo o desequilíbrio das contas externas. Raciocínio oposto 

pode ser efetuado no caso de um superavit. 



121 

7) Urna economia operando com salários nominais flexíveis e perfeita 

mobilidade de capitais, à taxa de juros nominal rI' aprcsenta ini-

cialmente o seguinte balancete das autoridades monetárias: 

Balancete das Autoridades Monetárias 
----------------~~ 

Ativo I Passivo 

Reser~as Internacionais 20 Base Monetária 40 

Crédito Interno Líquido 20 

Suponha que o sistema bancário se resuma ao Banco Central. Num dado 

insta..'1te, o crédito interno líqui do é expandido em 50 %. Calcule a va-

riação percentual das reservas internacionais, do nível de preços elos 

salários nominais, do câmbio nominal (exceto para o item a) e dos m~ios 

de pagamento supondo: 

a) Que a economia opera com taxas de câmbio nominais fixas 

b) Que a economia opera com taxas de câmbio nominais flexíveis 

Analise também (em cada caso) os efeitos dessa medida sobre o produ-

to, os juros, o enprego e o saldo em conta corrente no balanço ele pagarrentos. 

Trabalhe com uma economia não competitiva, onde os preços (p) sejam 

-determinados pela equaçao de margens: 

P = w (1 +m) 
b 

sendo W os salSrios nominais, m a margem do 01igop61io 

(l) 

(s llposta 

constante) e b a produtividade da mão ele obra (suposta constante) . 
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Solução 

a) Com taxas de câmbio fixas, a taxa de juros rI é a única que pode 

equilibrar o mercado monetârio, pois a sensibilidade da oferta mone 

târia à taxa de juros passa, tal como K~(r-rl-e),. a tender a infi-

nito. 

Com isso, dados 

-terminado pela equaçao: 

I , G e pl, o nível de preços e de
g 

Y=C(y(l-t)- R) + I (r _'!Te) +1 + G + H(Epl/p, Y(l-t)-R) 
p 1 g 

Aoferta-monetãria e end6gena, sendo dada por: 

Num diagrama r x P, esse sistema se resolve da seguinte forma: 

\ LM 

\( 
~1S 

L-___________________________ ~ 

p 

Com a endogeneidade da oferta monetária, a elevação do crédito 

interno' líquido no valor de 10 unidades monetârias levarã a uma idên 

tica queda (no caso, 50%) das reservas internacionais do país. Os 

meios de pagamento em poder do público nao se alteram. O emprego, 

os juros, os preços e os salârios, bem como o saldo em conta corren 

te no balill1ço de pagamentos não serão afetados. 
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b) Com taxas de câmbio flexíveis a taxa de juros r é a única que 
1 

pode equilibrar o mercado de bens e serviçqs, pois a ensibilidade 

da demanda agregada à taxa de juros passa (tal como K I (r - rI - e)) a 
A 

tender a infinito. 

Dada a oferta de moeda o nível de preços fica determinado pela 

equação de equilíbrio monetária: 

o gráfico abaixo ilustra esse procedimento 

LM 

// 
r-________ ~./--__ -------------IS 

r 
p 

A expansão do crédito interno líquido não afeta os juros, o e~ 

prego, o produto nem o saldo em conta corrente do balanço de pa0~

mentos. O nível de preços, os salários e o câmbio no:rninal apresen-

tarão uma variação idêntica à expansão monetária (no caso, 25%). 
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8) Com relação à economia descrita no ítem anterior, examine em cada 

caso os reflexos qualitativos sobre o produto, o emprego, os juros, 

o nível de preços, os salários nominais, o saldo em conta corrente 

e o saldo total do balanço de pagamentos decorrentes de um aumento 

dos gastos do' governo. 

Solução: Nos dois casos, a política fiscal expansionista em nada 

afeta os juros, o produto, o emprego ou o saldo total do. balanço 

(que sempre se equilibra qualquer que seja o regime cambial). 

Se G ou I elevam, a contrapartida será uma id~ntica reg 

dução na transfer~ncia líquida de recursos para o exterior e, dado 

RLE, também do saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. 

Com taxas fixas, tanto os preços quanto a quantidade de 

moeda na economia se elevam com a expansão fiscal. Com taxas de ca.ll1 ..... 

bio flexíveis, o nível de preços não se altera, o câmbio nominal c 

reduzido e a razão P/E se eleva (ver grâfico abaixo). 

Os salários nominais acompanham sempre as variações . nos 

preços. 

E A. 

~--------------+-----------~> 
P 

Política Fiscal Expansiva com Câmbio Flexível 
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9) A equaçao (8.60) 

b l/a e - ( ) 
(l+m) (l+t) (\'l/Q) 

(equação 8.60) 

deixa claro que numa economia oligopolizada monoprodutora o cam-

bio real só pode ser desvalorizado: 

a) através de um aumento da produtividade do trabalho b, 

b) por Th~a queda das margens de oligopólio m, 

c) por uma redução de impostos indiretos ou aumentos de subsí 

dios, 

d) por uma queda dos salários reais. 

Pergunte-se: Como se modificaria esse resultado no caso de uma 

economia monoprodutora competitiva, com uma função de produção a-

gregada dada por: 

Y=f(N), f(O) = (O), f'(N»O, f" (N) -< O 

Solução: Para uma economia competitiva, a maximização de lucros 

nos leva à curva de demanda por mão-de-obra 

W P = ff(N) = g(N) 

donde se obtém a curva de oferta agregada 

Y = f (g -1 (W/P) = h (p /W) , 

sendo h(x) = f(g-l(l/x», h' > O. 
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Fazendo P/W =h-l{y) = j (y), j'.> O, 

obtemos P = Wj (Y) 

Com um índice de preços ao consumidor Q, dado por 

(equação 5.12) 

Concluímos por essas duas filtimas equaçoes~ue, se o salãrio 

real e fixado no nível W/Q, o câmbio real serã dado por: 

e ( 1 )1/ a 

= (W/Q) (l+t) j (Y) 

Analogamente às conclusõs obtidas tomando-se como base a equ~ 

çao (8.60), conclui-se que a desvalorização do câmbio real pode 

ser obtida no caso de uma queda dos salârios reais, dos impostos 

indiretos ou de um aumento exógeno da produtividade da " "mão-de-

obra (que, dado Y, diminua o valor de j{Y) pelo deslocamento des-

sa função). Como se trata de uma economia competitiva, entretan-

to, não mais se dispõe da possibilidade de alteração das margens 

de oligopólio m. 

Uma outra importante diferença deve ser notada. Corno a prod~ 

tividade da mão-de-obra, devido aos retornos decrescentes de esca 

la da função de produção, decresce com o aumento do produto, uma 

desvalorização do câmbio real também pode ser obtida nesse caso u 

través de uma redução do nível de atividade econômica. Em outras 

palavras, como j I (y) > O, a relação acima, dados os salários reais 

e o parâmetroVí, estabelece uma relação decrescente entre o cam-

bio real e o produto: 

e = k(Y), k' < O 
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10) Suponha que na economia competitiva do exercício anterior, os 

salários reais são rígidos, o regime cambial é de taxas flutu-

antes, e o ingresso de capitais é função crescente da taxa de ju-

ros. Examine os efeitos de uma expansao monetária e de uma expag 

são fiscal. Em seguida, analise os casos extremos em que a mobi-

lidade de capitais é infinitamente sensível ao diferencial (r-r'-e) 

(admita que isso ocorra para uma taxa de juros rI). 

Solução: O produto e os juros sao determinados pelas equaçoes 

B =T(Y(l-t}-R,k(Y) ,RLE) +KA(r-r'-e) =0 e (1) 

Y=C(Y(l-t)-R) +1 (r-TIe
) +1 +G+H(Y(l-t)-R,k(Y» p g (2) 

onde o câmbio real e já foi substituído pela função k(Y) (k' < O) 

deduzida no exercício anterior. A solução gráfica é idêntica ~ 

a-

quela apresentada na figura 8.26. A curva LM pode ser dispensada 

da análise pois o nível de preços é uma variável endógena, obtida 

pela equação: 

M = L(r ,Y ) 
P e e 

onde r e Y representam os valores que satisfazem simultaneamene c 

te às equações (1) e (2) acima. 

Uma expansão monetária em nada afeta o produto, o emprego ou 

os juros. Causa apenas uma elevação relativa equivalente nos pr~ 

ços, nos salários e na taxa nominal de câmbio. A expansão fiscal 

eleva o nível de atividade econômica e a taxa de juros, reduzindo, 
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consequentemente, o saldo em conta corrente no balanço de pagameg 

tos (agora também em decorrência da compulsória valorização cam

bial daí decorrente) . 

Com perfeita mobilidade de capitais, a curva B = O assume um 

formato horizontal. 

r 

JL 
1 

1S 

B=O 

) 

y 

A política monetária continua inoperante para afetar as variá 

veis reais. A política fiscal, por sua vez, aumenta a sua eficá-

cia, devido à ausência de "crowding out". 

11) Repita o exercício 9 supondo perfeita mobilidade de capitais 

(a uma taxa de juros rI) e taxas de câmbio nominais fixas (E = E) . 

Solução: A taxa de juros rI' o produto se determina pela curva 

1S: 



r 

Y 
e 

18 

Dados r e Y, obtêm-se o câmbio real 

e = k(Y) 

e o nível de preços de equilíbrio 
EP I 

P = e e 

129 

B = O 

Y 

o estoque monetário é endógeno, ficando determinado pela equ~ 

çao 

A política fiscal expansionista aumenta o produto, levando 

valorização do câmbio real (via aumento de P) e reterioracão 

saldo em conta corrente do balanço de pagamentos. 

, 
a 

do 

A política monetária expansionista é impossível, quer em ter

mos reais ou nominais. Elevações do crédito interno líquido têm 

como contrapartida uma queda de mesmo montante do nível de re-

servas internacionais. 



12) Justifique o resultado apresentado na seçao 8.4, pelo qual, 

numa economia com salários nominais flexlveis e taxa de câmbio 

nominal fixa, uma expansao monetária provoca uma queda da taxa 

de juros e aumento dos preços. 

Solução: Com salários nominais flexiveis o produto se equili-

bra ao nivel de pleno emprego. As equações de equilibrio sao 

dadas por: 

onde 

Y == C(Y(I-t)-R)+I + G+ I (r-1Te )+ H(Y(l- t)-R, EP
p

') g p 

M ..... 
== L(r,Y) P 

Diferenciando esses sistemas para dM > O, 

I ' (r) dr - h EP r dP == O 
p p 2 

PLr dr + LdP == O 

aI 
aH aL(r,Y) I' (r) == -E h == L == , 

p ar aEP' r ar 
P 

Das duas últimas equaçoes obtém-se: 

dr == dM < O 

13C 



I ' 
dP = - dM > O 

/). 

onde /). = r' (r)L(r,Y) + h(EP'/P)L < o 
p r 
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13) Considere o mundo reduzido a duas economias que transacionam 

entre si: 

Item Economia A Economia B 

Consumo CA (y A -RA) CB (YB-~) 

Investimento IA (rA) IB(rB) 

Importação MA (YA- RA,9A) ~(YB-~,9B) 

Desp. do Governo GA G
B 

Os movimentos de capitais entre as duas economias ,equalizam 

as taxas internas de juros, tornando r
A 

= r
B

. Em ambas as eco

nomias os salários nominais sao flexíveis. 

Pergunta-se: Qual o efeito de uma expansão fiscal em uma e-

conomia sobre: i) a taxa de juros de equilíbrio; ii) 

os saldos da transferência líquida de recursos 

para o exterior; iii) os salários reais em ca-

da e conomi a . 

Solução: As equaçoes que descreverão o equilíbrio de produto nas 

duas economias serão dadas por: 

(1) 

(2) 

A transferência líquida de recursos para o exterior da 

economia A; 
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é igual à B com o sinal trocado (liA = -H
B
). B claro também que 

eAaB = 1. Fazendo r A = r B = r, a diferenciação total das duas e

quações acima nos dá: 

I'dr + dGB + mAd9A - ITEd9B = O B 

onde I I 

aIA 
I I 

aI
B aMA a~ _. -- = mA = ae ~ - as A ar 

, 
B ar , , 

tomando-se essas duas equaçoes, obtém-se: 

dr = 
I~ + :t~ I I + I I 

A B 

Como tanto I~ como I~ sao negativos, conclui-se que uma polí

tica fiscal expansionista, quer seja realizada em A áu em B, ele-

va a taxa de juros. 

Da equação (3), pOde-se obter a variação da transferência lí-

quida de recursos para o exterior da economia A: 

dHA = 
l' 

A 

l' + l' A B 

dG -
B 

I I 
B 

dGA I I + I I 

A B 

(4 ) 

Essa equaçao nos informa que o país que realiza o aumento da 

despesa despesa pública apresentará uma queda no saldo do balanço 
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comercial mais serviços nao fatores. 

Por último, vale notar que se GA se eleva, a queda da trans

ferência líquida de recursos para o exterior da economia A terá 

como contrapartida (supondo mA e mB negativos) ." valorização 

(isso se depreende diretamente da equação (4), tomando-se dHA<O). 

No contexto de uma economia co~o aquela definida pela equaçao (5. 

l2), os salários reais em A terão aumentado. 

o gráfico abaixo ilustra a solução desse problema para r e e
A

. 

Para isso, precisamos apenas das equações de equilíbrio (I) e (2)

Em (I), estabelece-se uma relação crescente entre r e e A, pois ql1a!!. 

do r se eleva e caem os investimentcs,eA deve se elevar para que 

o aumento da transferência líquida de recu~sos para o exterior~ 

sibilite a manutenção da igualdade entre produto e despesa. Lem-

brando que um aumento de 9 A eqülvale a uma redução (de mesmo va

lor, em termos relativos) de 9B , conclui-se que a equação (2) es

tabelece uma relação decrescente entre ~ e e
A

" Plotando-se estas 

equaçoes num diagrama r x 9, ·temos: 

r 

(I) 

(2) 

~-----------------------------------'~ 

e 
e 

FIGURA 1 

e 
A 
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Urna elevação dos gastos fiscais em A desloca para a esquerda 

a curva (l), valorizando o câmbio real e aumentando a taxa de ju-

ros (figura IA). Se os gastos aumentaQ em B, entretanto, será a 

curva (2) que se deslocará para a direita, aumentando r e 9
A 

(ou 

seja, valorizando eB). Essa possibilidade é ilustrada na figura 

2.b. 

r (1)" I r 

(l) 

:'" - - - -
;~ 

(2) 

FIGURA 2.a FIGURA 2.b 
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14) Considere o mundà resumido a duas economias A e B, que tran 

sacionam entre si com taxas flutuantes de câmbio. Na economia 

A os salários nominais são flexíveis, na economia B (suposta não 

competitiva) são rígidos. O movimento de capitais de B para A 

é proporcional ao diferencial de taxas de juros entre as duas 

economias, isto é, igual a K(rA-rB), sendo K uma constante posi 

tiva. Suponha nula a renda líquida enviada para o exterior. 

1) Quais os efeitos sobre o produto e os juros das 

duas economi as : 

(i) de uma expansao fiscal na economia A? 

(ii) de uma expansao fiscal na economia B? 

(iii) de uma expansao monetári.a na economia A? 

(iv) de uma expansao monetária na economia B? 

2) Qual o efeito de cada uma dessas medidas sobre o 

saldo em conta corrente no balanço de pagamentos da economia B? 

Solução: As equaçoes de equilíbrio serao dadas (supondo, para 

simplificar a" notação, tA = t B = O) por 

( 1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

XOJO 



As equaçoes (1), (3) e (4), tomadas em conjunto 

determinam ser 

deixada de lado no exercício de estatística comparati-

va, pois só servirá para determinar o nível de preços P
A

• Dife 

renciando-se o sistema (1), (3) e (4), obtemos então, já sob a 

forma matricial: 

onde, 

o 

I I = A 

I' = B 

LrB 
= 

alpA , 
arA 

:n
pB , 

arB 

I'-K 
A 

-K 

o 

~ 

LyB 

= 

a~(rB'YB) 

arB 

= 

I K-IB 

K-I' 
B 

aCB , 
a (YB-~) 

aLB(rB,YB) 

aYB 

Resolvendo o sistema, obtemos: 

= 

KP L (I ' K)P L -I'I'+K(I'+I') B rB - A- B rB A B A B 
= dGA+ dGB+ 

~ ~ ~ 

-dG 
A 
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drA = 

drB = 
( l-é ) (I I - K) 

B A 

I I (l--c ) 
A B 

b. 

Das expressões acima, obtêM-se os sinais das deriva-

das parciais: 

arA 
> O, 

arA 
> O, 

arA 
< o 

aGA 
aGB a~ 

arB arB arB 
aGA 

> O, 
aGB 

> O, < o 
a~ 

a (rA-rB) 
> O, 

a (rA-rB): 
< O, 

a (rA-rB) 
o aG

A aGB a~ 
> 

Podemos agora responder às perguntas formuladas. 

1) (i) Uma expansao fiscal na economia A aumenta a renda de B, 

bem como as taxas de juros nas duas economias. Nada ocorre COM 

a renda de A. 

(ii) Uma expansao fiscal na economia B, tal qual uma ex-

pansão fiscal em A (em termos qualitativos, mas não quantitati-

vos), provoca uma elevação nas taxas de juros das duas econo-

mias. A renda de B aumenta e a de A permanece constante. 

(iii) A expansão monetária em A não tem nenhum efeito so-

138 



139 

bre o produto ou os juros de qualquer economia. Sua única con-

sequência será sobre o nível de preços de A e o câmbio nominal, 

que se elevarão na mesma proporçao. 

(iv) Urna expansao monetária em B eleva a renda nessa eco-

nomia e deprime as taxas de juros nos dois países. Novamente, 

nada ocorre com o produto de A. 

2) Com taxas flutuantes do câmbio, o saldo em conta cor-

rente se iguala ao movimento de capitais compensatórios com o 

sinal trocado: 

Ta = -K(r -r ) a A 

Conclui-se dessa forma que todas as medidas que levam a 

urna elevação de rA-ra (expansão fiscal em A ou exoansao monetá

ria em a) melhoram o saldo em conta corrente de a. Pelo mesmo 

motivo, urna exnansão fiscal em a implica num resultado oposto 

quanto às sua? contas externas. Urna expansao monetária em A 

em nada afeta Ta. 
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15) Suponha um mundo com duas economias nao competitivas, Ae B, o 

perando com taxas de câmbio flexíveis. Na economia A, os salá-

rios são flexíveis, na economia B,. os salários reais são rígidos. 

O fluxo de capitais entre as duas economias é proporcional ao di-

ferencial de taxas de juros entre elas. Examine os efeitos de 

urna expansao fiscal e de uma expansão monetária em cada uma das e 

conomias, sobre ela própria e sobre a outra. 

Solução: Com a rigidez dos salários reais da economia B,9
B 

(e, 

consequentemente, 9A = l/9B) é exogenamente determinado, na forma 

da equação (8.60). Por outro lado, o produto em A é fixo, ao :~rií-

vel de pleno emprego. As variáveis endógenas do problema seraoen 

tão r A, r B e YB, determinadas a partir das equaçoes de equilíbrio 

(onde se supõe, para simplificar, tA = t B = O) : 

Essas equaçoes descrevem, respectivamente, o equilíbrio no 

mercado de produto na ea:nania A, na eronania B, e no balanço de pag amen-

tos da economia B, em decorrência da utilização de taxas flexí-

veis de câmbio. Obviamente, a equação (3) também implica o equi 

líbrio no balanço de pagamentos de A. Diferenciando esse sistema 

ternos, já na forma matricial, 



~ ... 

l-CB+~ 

-m B 

Resolvendo, temos 

drA = 

onde 

I' 
A 

O 

-R 

RI' 
B 

+ 

O 

-I' 
B 

R 

+ 
-RI' 

A 

6. 

dYBl 

dr
A = 

dGB 

+ 

dG + ~ dG 
A 6. B 
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-dG A 

dGB 

o 

(4) 

(5) 

(6 ) 

Os sinais sobre cada expressa0 refletem os sinais das deriva-

das parciais tomadas em relação às variáveis exógenas do problema 

Pelo que se observa nas expressoes acima, uma expansão fiscal, 

seja ela efetuada na economia A ou na B, eleva as taxas de juros 

r A e rBo O produto de B aumenta quando os gastos governamentais 

se elevam nessa economia, mas apresenta uma variação ·opost~qu~ 
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do a expansao fiscal se dá na economia A. 

A flexibilidade do câmbio nominal implica que o saldo do ba-

lanço de pagamentos em conta corrente em qualquer economia iguale 

ao saldo de capitais autônomos com o sinal trocado, ou seja: 

Dos resultados anterio~es, ternos que 

-I~~ 
= > O 

( 8) 

l:!. 

(9) 

De (7), (8) e (9), conclui-se que o saldo em conta correnteda 

economia B se reduz no caso de uma política fiscal expansiva rea-

lizada na economia B, mas aumenta, quando a expansão fiscal expan 

siva dos gastos·do governo se dá na economia A. Obviamente, o 0-

posto vale para o saldo em conta corrente de A. 

Estende-se assim a queda de produto da economia B quando do 

aumentos dos gastos do governo na economia A. Esse fato provoca 

um aumento do diferencial r A - r B , atraindo mais capitais para a e

conomia A. Com o câmbio real e o produto de A fixo, só há uma 

forma de se obter a conseque~te deterioração do balanço de paga

mentos em conta corrente de A daí resultante: a queda de produto 

na e conomi a B. 

Por último, vale notar que a expansao monetária, seja ela efe 

tuada na economia A ou na economia B, em nada afeta os juros, o 

produto ou o emprego em qualquer economia. As equaçoes de equi11 

brio monetário 
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MA 
= L(rA,YA) P

A 

M
B L(rB,YB) = PB 

servem apenas para a determinação do nível de preços, salários e 

(como o câmbio real é dado) cb câmbio nominal em cada economia. As 

sim, por exemplo, uma expansao monetária de x% em A leva apenas a 

uma idêntica elevação do nível de preços, dos salários e do preço 

da moeda estrangeira nessa economia. 

16) Estenda a determinação dos lucros do modelo Kaleckiano a-

presentado na seçao 8.4 para o caso de uma economia aberta e 

com governo. Mostre também como se obtém a igualdade ex-ante 

entre poupança e investimento a partir do equilíbrio no me r-

cado de bens e serviços finais. 

Solução: O produto interno a preços de mercado se determina 

pela demanda agregada de acordo com a equaçao 

(1) 

e gera uma renda que se distribui da forma 

S + L + RLG + RLE = Y (2 ) 

Dessas equaçoes, obtemos 

L = Cw - S + CK + Ip + Ig + G - RLG + H - RLE (3) 



.. 

Como D 
9 

= Déficit Público = Ig + G - RLG 
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T = Saldo em Conta Corrente do Balanço de paganentos = II - RLE 

C -s w = Menos a poupança do assalariado (-Sw) , temos 

L = 

A igualdade ex-ante entre poupança e investimento obtém-se de 

(3) , 

L - CK + S - Cw + RLG - G + (-T) = 

Mas 

L - CJ< = CK 
= 

S - C\'l = Sl07 . = 

RLG - G = S = 
9 

(-T) =S = e 

Assim, obtemos: 

ou seja, 

Poupança dos Capitalistas 

Pounanra dos Assalariados 

Poupanc:a do Governo 

Pou:.>anra Externa 

S + s + S + S = ST = I, W K 9 e 

I + I 
P 9 

Poupança total = Investimento total 

= I 
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8.8) EXERCIcIOS PROPOSTOS 

Ir Comente as seguintes proposições, justificando: 

a- um aumento de impostos, baixando a taxa de juros, incentiva 

o investimento privado e, portanto, o produtoi 

b- numa economia com salários nominais rígidos, taxas flexí-

veis de câmbio e oferta de capitais externos infinitamente 

elástica a uma dada taxa de juros, uma contração fiscal re-

duz o nível de emprego i 

c- numa economia onde o investimento é insensível à taxa de 

de juros e onde o efeito liquidez real é desprezível, a pr~ 

pensão marginal a consumir dos capitalistas é inferior -a 

dos assalariados. Logo, uma queda de salários nominais re-

duz o nível de emprego. (Não há rentiers) • 

d- se os salários nominais forem perfeitamente flexíveis, in-

fIação e deflação se tornam fenômenos simétricos. 

e- Keynes atribuiu a rigidez nos salários nominais a ilusão 

monetária dos trabalhadores. 

f- sob o regime de taxas flexíveis, e supondo constantes a ta-

xa de juros externa e a expectativa de valorização ou desva 

lorização cambial, um aumento da despesa autônoma em deter-

minada economia deve necessariamente provocar uma valoriza-

ção cambial. Isto porque, para que o saldo do balanço de 

pagamento se anule, é necessário que ao aumento do saldo da 

conta de capitais (decorrente do aumento dos juros internos), 

equivalha um déficit em transações correntes (supõe-se vãli 

da a condição de Marshall Lerner). 

g- uma condição suficiente para que se verifique o chamado "a 

juste completo do balanço de pagamentos por efeito renda" é 

que os salários nominais sejam flexíveis. 
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h- com salários nominais e câmbio flexíveis, apenas a curva 1S 

é suficiente para a determinação 'da taxa de juros; 

i- se a partir de 1980 os Estados Unidos tivessem mantido fi

xa a taxa de câmbio, a alta dos juros em dólares teria sido 

muito mais violenta do que efetivamente foi; 

j- numa economia aberta com salários reais rígidos, a curva 1S 

será mais inclinada (mais próxima da vertical) no caso com

petitivo do que no caso de uma economia oligopolizada; 

k- se o mundo fosse resumido a duas economias operando com sa

lários nominais rígidos e taxas de câmbio flexíveis, a ex

pansao monetária em uma economia implicaria numa queda do 

produto da outra; 

1- com indexação de salários pela inflação passada, o aumento 

da inflação pode ser um instrumento para compatibilizar uma 

necessária desvalorização do câmbio real com a queda de sa

lários -reais daí decorrentes. 

2) O que é o fenômeno do "crowding-out"? Ci te três circunstân

cias em que um aumento de gastos públicos não exerce qualquer 

impacto sobre o produto, numa economia com salários reais rígidos 

no sentido descendente. 

3) Segundo os "supply-siders" dos Estados Unidos, um corte de im

posto aumentaria a poupança privada e, portanto, os investimentos. 

g põssível conciliar essa teoria com o modelo 1S-LM? O corte de 

impostos efetivamente aumentaria a poupança privada? E os inves

timentos? Qual o ponto falho no raciocínio dos "supply-siders"? 

4) Cite as vantagens e desvantagens do regime de livre flutuação 

das taxas de câmbio. 
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5) Os programas do FMI partem, em geral, de um princípio: para r~ 

duzir de certo montante o déficit do balanço de pagamentos em con 

ta-corrente ·basta reduzir em igual montante o déficit· 'do 

público. Examine a validade desse princípio: 

setor 

i) com salários flexíveis e taxas de juros determinadas pelos 

movimentos de capitais com o exterior; 

ii) com salários nominais rígidos e taxas de juros determinadas 

pelos movimentos de capitais com o exterior. 

6) Suponha que o mundo se resuma a duas economias que se compor

tem de acordo com o modelo keynesiano simplificado. As taxas de 

câmbio são fixas. Um país aumenta os impostos de T e outro reduz 

impostos no mesmo montante. Qual o efeito sobre o saldo de tran

sações correntes? 

7) Numa economia aberta e com salários nominais rígidos o ingres

so de capitais estrangeiros é absolutamente elástico à taxa nomi

nal de juros I. Como se determina o equilíbrio do produto na eco 

nomia: 

a) com taxas de câmbio fixas; 

b) com taxas de câmbio flutuantes. 

Qual o efeito, no caso das taxas flutuantes, de um aumento do dé

ficit público? Suponha que há uma certa margem de desemprego. 

8) Numa economia aberta, com desemprego e salários nominais rígi

dos, o ingresso de capitais externos autônomos é função crescente 

da taxa de juros. O saldo de transações correntes é função cres-

cente da taxa de câmbio E(preço da moeda estrangeira) e decresceg 

te do produto Y. A taxa de câmbio é flutuante, sem qualquer in

tervenção do Banco Central. Quais os efeitos, sobre a taxa de 
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câmbio, o saldo de transações correntes, o produto real e a taxa 

de juros; 

a) de uma expansao monetária; 

b) de um aumento de gastos públicos. 

Explique as respostas usando curvas IS e LM. 

9) Suponha que o mundo se resuma a duas economias operando com 

salários nominais rígidos e taxas flexíveis de câmbio." . Mostre 

que, dentro das hipóteses usuais das funções keynesianas: 

a) uma política fiscal expansionista realizada na economia A 

leva a um aumento das taxas de juros e do produto nas duas 

economias; 

b) uma expansao monetária em A leva a uma queda dos juros em ~ 

e em B, a um aumento do produto em A e a uma queda do prod~ 

to em B. 

Responda ainda: 

c) Como explicar a queda do produto na economià B? Se a eco-

nomia A aumenta o seu produto, não deveria importar 

de B, estimulando a sua produção? 

mais 

d) ~ possível dizer o que ocorre com o câmbio real de A, no ca 

so de uma política fiscal expansiva nessa economia? e no 

caso da política monetária expansiva? 

lO} Numa economia competitiva com salários reais rígidos a curva 

de oferta agregada Y=h(P/W) mantém-se imutável no tempo. A econo 

mia deseja melhorar o seu saldo comercial, o qual é função crescen 

te da taxa de câmbio real e e decrescente do produto Y. ~ possí-

vel a melhoria desse saldo comercial sem aumento da taxa de desem

prego? 
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11) Numa economia, a função de produção a curto prazo é Y = f(N) , 

crescente e côncava. A economia é competitiva, a carga tributária 

indireta é fixa, e o salário real é rígido. A economia opera com 

taxas flutuantes de câmbio, atraindo tanto mais capitais externos 

quanto mais alta for a taxa de juros. Qual o efeito: 

a) de uma expansao monetária? 

b) de uma expansao de gastos públicos? 

Suponha que a taxa de inflação seja O, e admita certa margem de de 

semprego. 

12) Imagine que o mundo se resuma a duas economias, A e B, transa

cionando com taxas flutuantes de câmbio. Na economia A ossalá-

rios nominais são flexíveis, assegurando o equilíbrio a pleno em

prego. Na economia B o salário real é rígido, tornando o produto 

e o emprego funções decrescentes da taxa de câmbio real 9B. O Ílu

xo de capitais entre as duas economias é proporcional ao diferen

cial de taxas de juros entre elas. Quais os efeitos a curto pra-

zo sobre cada economia: 

a) de uma expansao monetária na economia A? 

b) de uma expansao monetária de gastos públicos na economia A? 

c) de uma expansao monetária na economia B? 

d) de uma expansao de gastos públicos na economai B? 
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13) Com relação à produção por departamentos apresentada na seçao 

8. 6, mostr e que se admitirmos as relaç-ões 

cx::no oonstantes r O consurro dos capitalistas e o total da produção ficarão 00-

tenninados élF€nas em função desses parâmetros (aos quais Kalecki dá o 

nome de "fatores da distribuição") e dos gastos totais dos capi-

talistas (trabalhe com a hipótese de que a poupança dos assala

riados seja nula) . 

14) Desenvolva um arcabouço dinâmico semelhante àquele apresentado 

na seção 8.2 para a obtenção do multiplicador do modelo kaleckia-

no simplificado para acréscimos discretos: 

b.Y/b.I = l+m 

m(l-a)+l-B 

15) Estenda o desenvolvimento do modelo kaleckiano apresentado na 

seção (8.4) a uma economia aberta e com governo, com uma despesa 

autônoma 

A==I+G+H--

e uma função de produção dada por : 

N 
Y == min {---

aI 
M ---} 

a 2 

onde N representa o núw~ro de homens-hora de mao de obra e M 

unidades de insumo importado (cujo preço com moeda doméstica 

as 
~ 

e 

igual a F ). Admita que os trabalhadores apresentem urna propensao 



marginal a consumir 6 e os capitalistas a. Com base 

hipóteses, mostre que: 

Bl 

nessas 

a} A participação dos salários em valor agregado da 

produção é uma função decrescente tanto da alíquota de mark

-up quanto da relação entre o preço do insumo importado e a 

unidade de salário (F/W) i 

b) Variações na Gemanda agregada autônoma A implicam 

em variações amplificadas do produto de equilíbrio, 

c) O total da renda dos capitalistas é afetado pela alí-

quota de mark-upí 

d) Uma condição necessária (mas nao suficiente) para que 

o produto de equilíbrio, dados A, a, 6, W, F, a y a 2 e l, seja 

função decrescente de m, é que 6>a. 
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