
.ENSAIO ECCNOMICO "N9 109 

MACROECONOMIA 
" CAPITULO VII 

DEMANDA AGREGADA E A CURVA IS 

MARIO HENRIQUE SIMONSEN 

RUBENS PENHÀ CYSNE 

OUTUBROj1987 

, 



.' 

INDICE 

CAPITULO vrI 

DEMANDA AGREGADA E A CURVA IS 

7.1 - A Função Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

7.2 - A Teoria Keynesiana do Investimento ••....•..••..... 18 

7.3 - A"Transferência Líquida de Recursos para o Exterior. 24 

7.4 - A Curva IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

7.5 - Exercícios Resolvidos .••••..•..•..••••••.......•..• 33 

7.6 - Exercícios Propostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 



CAPtTULO VII 

DEMANDA AGREGADA E A CURVA IS 

7.1 A Função Consumo 

Keynes admite a existência de uma relação estável a curto 

prazo entre consumo pessoal e renda, sujeita a uma lei:,psic61ógica 

fundamental: a propensão marginal a consumir, isto é, o 

de consumo gerado por uma unidade adicional de renda, é 

acréscimo 

positiva 

mas menor do· que 1. Numa· economia genérica, a análise 'fkeyilesiana 

pressupoe que o consumo real C seja função da renda real " ';pessoal 

disponível YD , 

Y D = Y - RLG - RLE - REDE 

onde Y = Produto Interno Bruto a Preços de Mercado 

RLG = Renda Líquida do Governo = Impostos Diretos e Irrliretos Mais 

Outras Receitas Correntes Líauidas do Governo Menos Subsí

dios e Transferências 

RLE = Renda Líquida Enviada para o Exterior 

RBDE = Renda Bruta Disponível das Emppesas = Lucro Retidos 

Depreciação. 

Mais 

Usualmente, admite-se que a Renda Bruta Disponível das 

Empresas seja uma parcela da Renda Disponível do Setor Privado, 

RBDE = a (Y - RLG - RLE), 

o que nos permite escrever: 

YD = Y - RLG - RLE - RBDE = (l-a) (Y-RLG-RLE) 
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Corno (l é suposto constante, o consumo pode ser expresso 

também com função da renda'disponível do setor privado, 

C = C(YO) = C .(y - RLE - RLG) (7.1) 

Só nos resta. agora especificar corno se determinam RLE 

e RLG. A Renda Líquida Enviada para o Exterior será usualmente su 

posta exógena. Corno vimos .no capítulo 111, esse montante ,'costuma 

ser constituído basicamente "por remuneração· ao capital (de risco 

ou empréstimo).Esse fluxo depende de taxa internacional de juros 

(no caso brasileiro, pelo menos)· e do passivo externo líquido do 

país, ambos fora de alcance da política macroeconômica de 

prazo. 

curto 

Quanto ã Renda Liquida do Governo, deve-se lembrar que 

a arrecadação de impostos sobre.a renda pessoal, faturamento das 

empresas, transações, lucrosetc~ .• costuma aumentar nas fases de 

prosperidade.e diminuir nas· fases de recessão da atividade econô

mica.Oesse fato decorre o tratamento apresentado em alguns 

textos de macroeconomia, que apresentam a arrecadação correlacio

nada com a renda, sob a forma: 

RLG = ty o < t < I 

Adicionaremos a essa expressa0 uma parcela autônoma da 

renda líquida do governo (r~G), particularmente útil na formali

zação de modelos quando se pretende tomar a tributação corno va 

riável de política econômica. Com isso, obtemos a forma final: 

RLG = RLG + ty O<t<l, RLG>O· (7.l.a) 
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Essa formulação nos permite obter: como casos particu-

lares os tratamentos que consideram apenas a arrecadação autô-

nomas ou induzida. Para isso, basta fazer em 7.1a, respectiva

mente, t=O ou RLG = O. 

Dada a exogeneidade da renda líquida enviada para o 

exterior, podemos então escrever: 

RLG + RLE = RLG + RLE + ty = R + ty, (7.2) 

onde 

R = RLG + RLE, (7.2. a) 

Temos então, de (7.1) e (7.2), 

c = C(YD) = C(y - R - tY) = C(Y(l-t)-R) (7.3) 

\ 

Supõe-se que a derivada dessa função (propensão mar-

ginal a consumir) se situe no intervalo aberto (0,1): 

(7.4) 
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Keynes constrói a função consumo por introspecção,sem 

maiores fundamentos teóricos ou empíricos. A dedução teórica da 

função consumo obtém-se facilmente a partir 'do modelo de deci

são intertemporal do indivíduo, devido a Irving Fisher: conside 

remos'um indivíduo com um patrimôrilo inicial igual a A, com um 

horizonte de programação de n+l períodos, que recebeu no perío-

do·Ouma renda do.trabalho igual a R e que espere receber, nos 

n períodos seguintes, rendas'do trabalho (já livres do imposto) 

iguais a RI ,R2 , ••• ,R
n

. O indivíduo tratará de determinar o seu 

consumo presente C e de programaras despesas futuras de consu 

mo cI ,c2 ""Cn de modo a maximizar alguma função utilidade: 

com a condição de que o valor atual das despesas de consumo nao 

exceda o patrimônio inicial mais o valor atual das suasrertdas 

do trabalho: 

C + ~ (l+r) -kCk < A+R+ ~ (l+r) -k R., 
k=l k=l.l\. (7.5) 

onde r indica a taxa de juros. O horizonte de programaçao do in 

divíduo pode estender-se bem além das suas possibilidades de vi 

da, caso ele pretenda deixar um pecúlio para seus herdeiros.Por 

outro lado, o fluxo de rendimentos do trabalho costuma cessar 

antes. do término do horizonte de n+l períodos: uma das princi -

pais motivações da poupança pessoal é a acumulação de reservas 

para a aposentadoria . 

Em linhas.gerais, esse modelo de decisão intertempo-

ral é o utilizado por Modigliani na sua hipótese do ciclo da vi 

4 
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da. A solução do problema de maximização intertemporal de utilida 

de conclui que o consumo· C será função da taxa de juros e do se-

gundo membro'da desiguldade (7.5). Nesse segundo membro admite-se 

que as rendas'do trabalho esperadas para o futuro possam depender 

da renda presente do trabalho R, e que por isso C seja função de ...... 

A,Re r. Notemos'agora que R = Yo - Ar, onde Y
O 

é a renda corren

te disponível total e Ar a renda líquida do capital. Logo: 

(7.6) 

ou seja, o consumo corrente C será função do patrimônio A, da ren 

da corrente Yo e da taxa de juros r. Pode-se complicar o modelo 

introduzindo limites de' endividamento período a período sem que 

se altere a especificação. (7.6). para a função consumo. 

11: plausível supor que o consumo corrente C seja i:função 

crescente de ambos, o patrimônio inicial A e a renda corrente Yo' 

. Com efeito, o consumo corrente não deve ser bem inferior, e um 

aumento da renda corrente,Yo não costuma emagrecer o segundo mem 

bro da desigualdade (7. 5), desde que mantidas as taxas de ,juros. 

Já a relação entre estas últimas e o consumo corrente é de senti

do ambíguo. Oe um lado, um aumento da taxa de juros, premiando a 

poupança, desestimula o consumo corrente,e esse foi o único .-
ang~ 

lo focalizado pelos economistas neoclássicos. Também um aumento 

de r pode desvalorizar os ativos financeiros dos indivíduos, le 

vando-os ·a consumir menos pela diminuição de A. Mas, por outro la 

do, juros maiores permitem que se acumule a mesma progressao p~ 

trimonial poupando menos. Há ai uma superposição de efeitos de 
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sinais contrários 
',... 

e que impede qualquer conclusao categóri-

ca. Esse ponto foi observado por Keynes,ainda que sem muita 

clareza. Como a maior parte das pesquisas: empíricas ainda 

nao detectou qualquer efeito relevante das taxas de juros so 

bre o consumo agregado,' adotaremos a mais' cômoda' das atitu 

des: retirar r da equação (7.6) e trabalhar com funções con-

sumo lineares da forma: 

C = aA + bY
D 

(a > O;b > O) (7.7) 

Posta de lado a taxa de juros, resta ainda um probl~ 

ma de agregaçao: a equação (7.7) indica0 consumo de um indi 

víduo ou de uma família e estamos interessados no consumo de 

toda a sociedade. Ccntornarerros o problema supondo dadas c;:ts 

distribuições de riqueza e de renda, o que permite estender 

a equação (7.7) para o conjunto da economia. ~ preciso dei

xar claro, porém, que mudanças nessas distribuições podem a! 

terar a função consumo. Keynes nao se esqueceu de:sublinhar 

esse ponto. 

Deixando de lado ganhos e perdas de 'capital, a teo-

ria keynesiana toma o valor patrimonial A como um dado a cur 

to prazo. Isto posto, na equação aA é uma constante e b indi 

ca a propensao marginal a consumir. Além disso A varia no 

tempo pela acumulação de poupança YD - C, ou seja: 

dA = 
dt 

Y - C D 
= (l-b) Y

D 
- aA 
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Nessa equaçao diferencial é plausível supor que,para 
I 

cada nIver de renda Yo estacionário,· A convirja' para certo 

ponto de equilíbrio, tanto mais elevado quanto maior Yo.lsso 

exige que em equilíbrio se tenha (l-b)Yo = aA. oai se . con~ 

clui que a propensão marginal a consumir deve ser menor do 

qlE 1 e que aA deve ser positivo. Chega-se assim à f\IDÇoo ·consumo li 

near da Figura (7.l): a propensão marginal a consumir. b é 

constante e obedece à lei psicológica fundamental; a· prope,!! 

são média a consumir C/Yo cai com o nível de renda, mantendo

se sempre acima da marginal • 

. . 
c 

Figura 7.1 

Um desenvolvimento alternativo da teoria da :fu~ção 

consumo parte do conceito de "renda permanente", devido a 

Friedman. A renda permanente Yp define-se·como .aquela que, 

sustentada por todo o horizonte de programação do indivíduo, 

se nivele em valor atual ao seu patrimônio mais rendimentos 

do trabalho, isto é: 

n -k n -k 
. 1: (l+rl = A+ R+ 1: (l+r) Rk 
k.=O k=l 
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-Por essa expressa0, o segundo membro da desigualdade 

(7.5) é função de Y e da taxa de juros. Pelo auevimos ante p 

rionnente, desde que não se introduzam limites de endividamen 

to período a período, o consumo corrente C é função da taxa 

de juros e do. segundo membro da desiguàldade (7.5) . ·Assim, o 

modelo de decisão intertemporal do individuo conclui que C é 

função da renda permanente e da taxa de juros: 

C = G(Y r) p, 

Friedman ai introduz uma hipótese bastante ousada, 

a da ho~otetia das superfícies de indiferença: se o plano de 

( ) - f ~ I d I (" ')-éonsumo C'CI' •.. Cn e pre erlve o p ano C 'CI ... 'Cn entao, 

qualquer que seja o real positivo m, o plano (rnC,mc1, ... mch ) 

será preferível ao plano (mc:mcl' I •• ,mC' ). Como ·consequência, 
. n 

se a renda permanente se multiplica por ~ a curva ótima do 

consumo também se amplia m vezes. Isso, em particular, torna 

o consumo corrente função homogênea do primeiro grau da renda 

'pennanente: 

C = K(r)Y 
p 

e, desprezando as influências ambíguas da taxa de juros: 

C = KY 
P 

que é a famosa hipótese friedmaniana de proporcionalidade e~ 

:::. tre consumo e renda permanente. Não é implausível supor que 

Yp seja função linear do patrimônio A e da renda corrente Yo 
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e com isso-chegar novamente à equaçao (7.7)1 mas é importante 

sali-entar que Friedroan não recorre a essa hipótese. Diga-se 

de passagem, a suposição de que as superfícies de indiferen

ça dos ind~víduos sejam homotéticas é bastante criticável do 

ponto de vista microeconômico. Afinal, se a renda permanente 

de um cidadão decuplica, não é forçoso admitir que o seu 

programa de consumo também decuplique ano a ano. t muitopl2D-
, . 

9 

sível supor q'lE o indivíduo estenda seu horizonte de~rogramação e 

resolva deixar um pecúlio para seus dependentes . 

. A discussão precedente mostra como formalizar as hi 

. póteses keynesianas sobre a função consumo. Passemos agora 

aos aspectos empíricos. 

As-estatlsticas de cada país só registram, para ca 

da ano, um ponto de consumo-renda, e como tal não podem di-

zer o-que teria sido o consumo se outro tivesse sido o nível 

de renda. Assim, a função consumo keynesiana não é passível 

de observação direta.- As primeiras evidências indiretas fo

ram construídas para os Estados Unidos a partir de três fon 

tes de informações: 

a) As análises de orçamentos familiares, que rela

cionavam o consumo à renda familiar por curvas semelhantes à 

Figura 7.1; 

b) As séries agregadas consumo-renda para o período 

1929-l94l(que cobria a Grande Depressão), e que também sug~ 

riam uma função consumo retilínea com ordenada positiva na 

origem, tal como na Figura 7.1; 

c) A série secular construída por Kuznets para o p~ 

. ríodo 1869-1938 que sugeria que, a longo prazo, o consumo 
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evoluísse proporcionalmente ã renda, -como na Figura 7.2. 

Embora a curva de Kuznets nada tivesse a ver com a 

função consumo keynesiana, vários economistas da década de 

50 entenderam que era preciso "explicar por que a propensao 

marginal a consumir parecia maior a longo prazo do que a cu~ 

to prazo. Para complicar o problema, alguns estudos posteri2 

c 

Figura 7.2 

res indicaram que a propensão marginal a consumir era maior nos 

períodos de prosperidade do que nos de recessão: algum "efe!. 

to-cremalheira'! freiava a queda do consumo nas épocas de de 

clínio do produto real, tal como na Figura 7.3: 

c 

Figura 7.3 

------

10 
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U~a das primeiras explicações para essas aparentes d! 

vergências empíricas foi a teoria dos "picos prévios", desen-

volvida por James Ouesemberry: o consumo córrente dependeria 

não apenas. da renda corrente Yo ' mas também 'da maior renda re 

gistrada no passado. Com.efeito, esse pico prévio de renda moI 

daria hábitos de consumo aos quais a ·sociedade trataria de se 

apegar. A teoria é psicologicamente atrativa e explica satisf~ 

toriamente o efeito cremalheira. Contudo, hábitos herdados do 

passado não mudam as restrições orçamentárias dos indivíduos. 

Mudam, quando muito, as suas preferências intertemporais de 

consumo e os seus horizontes de programação. Além do mais é di 

fícil conciliara teoria dos pioos prévios com o extraordiná-

rio esforço de poupança de alguns países, como o da . Alemanha 

Ocidental e do Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. 

Uma explicação maos convincente lembra que, de acordo 

com a equação (7.7), o consumo depende não apenas da renda cor

rente Yo mas também do patrimônio A. A curto prazo, o patrimô

nio A supõe-se constante. Assim, para estimar a verdadeira pro 

pensão marginal a consumir por mínimos quadrados, seria neces

sário dispor de uma série consumo-r~nda' para um perIodo'em que 

nao se alterasse o patrimônio real da sociedade. Isso costuma 

ser impossível e, quando se ajusta uma função consumo do tipo 

C = â l + â 2YO' o método dos mínimos quadrados fornece valores 

para â
l 

e â 2 em torno de: 

a 2 = 
cov (C, Yn) 

(7.8) 
var Yn 

aI = EC - a
2

EY
D 

(7.9) 

~----------
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o símbolo E:indicando·esperança matemática. 

A~itamos agora que a verdadeira função consumo séja 

da forma: 

c = aA + bY
D 

+ u (7.l0) 

u indicando uma perturbação aleatória tal que Ell=Eua = EuY
D

= O.P~ 

la e~ação~ (7.8), conclui~se que ~ método dos mínimos quadra

dos, aplicado às séries consumo-renda, fornece e:stimadores da 

propensão marginal a consumir em torno de: 

a2= b + a COV{A,YD) 

var Y
D 

Essa expressa0 superestima a propensao marginal a 

consumir sempre que o patrimônio e a renda forem· positivamente 

correlacionados na série histórica. Em épocas de recessão, A e 

YD sao pouco correlacionados, e isso fornece valores para a
2 

relativamente próximos de b. Em fases de prosperidade, A e YD 

crescem simultaneamente, elevando a propensão marginal apare~ 

te a 2 • 

Pela equaçao (7.7), é fácil compreender .por que,a lon 

go prazo, a função consumo numa economia em crescimento se ap~ 

renta com uma reta passando pela origem. Derivando em relação 

ao tempo a função consumo e = aA + bYD: 

ou,· como dA 
dt 

de = a dA + 
dt dt 

= Y - e: 
D 

bdYD 
dt 
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dC + aC = b dYO + aY
O (7.11) 

dt dt 

Suponhamos agora que Yo cresça geometricamente à taxa 

gt e 

Nesse caso, a equaçao diferencial (7.11) terá por so 

lução geral: 

c = 
b g+ a 

a + g 
Y + k -at O e, 

k indicando uma constante. Retroagindo no tempo (isto é,fazen-

do t tender a menos infinito), não é plausível supor que o co.!! 

sumo supere a renda. Também não é possivel supor que o consumo 

assuma valores negativos. Logo k = O e: 

c = bg + a Y
O 

a + g 

A função consumo a longo prazo é uma reta passando p~ 

la origem, tal como nas pesquisas de Kuznets. O excesso da pr~ 

pensão. marginal a consumir a longo prazo sobre a de curto pr~ 

zo é igual a: 

bg + a _ b = a (l-b) 
a + g a + g 

No modelo apresentado, as séries históricas consumo -

renda para as economias em crescimento superestimam a verdade! 

ra propensão marginal a consumir por misturarem efeitos-renda 

e efeitos patrimoniais. Já a teoria da função consumo desenvol 
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vida por Friedman chega exatamente ã conclusão oposta. Essa 

teoria parte das seguintes hipóteses: 

i) consumo e renda sao variáveis aleatórias; o con-

sumo corrente C = Cp + CT decompõe-se no consumo lpermanente 

Cp e no consumo transitório CTi do mesmo modo a renda corren

teYo = Yp + YT desdobra-se na renda permanente Yp mais a 

transitória YT; 

ii) consumo permanente é proporcional à renda perm~ 

nentei 

C = KY 
P p 

i~i) as componentes transitórias do consumo e da renda 

têm esperança matemática igual a zero e são não correlaciona

das com as respectivas componentes permanentes; além disso, o 

consumo transitório e a renda transitória são não correlacio-

nados entre si, isto é: 

iv) como consea:uência das hipóteses (ii) e (iii) aci 

ma: 

Pela eauaçao (7.8), quando se ajusta por mínimos qu~ 

drados a relação C = â l + â 2Y
D

, chega-se a valores da prope~ 

sao marginal a consumir aparente â 2 em torno de: 

a2 = cov (C, Yo) = .cov (Cp+CT,YE+YT ) 

var ~o var(Yp+YT} 
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ou, tendo em vista as relações apresentadas: 

, 

Agora, a propensao marginal a consumir estimada ten-

de a se situar abaixo da verdadeira propensão marginal a con 

sumir K. A subestimativa é tanto maior quanto maior a relação 

das variâncias das componentes transitória e permanente da 

renda. A ordenada positiva na origem encontrada nas análises 

estatísticas da função consumo é consequência dessa subestima 

-tiva. Com·efeito, pela equaçao (7.9) ·essa ordenada estima-se 

em torno de: 

ou seja: 

K var·Y
T 

Em séries seculares de llina economia em crescimento,a 

variância da renda permanente é suficientemente ampla para 

ofuscar a da renda transitória, e as eguações de regressão,s~ 

gundo Friedman, praticamente revelam a verdadeira função con-

sumo. Séries de menor extensão no tempo subestimam a 

são marginal a consumir e superestimam a ordenada da 

prope!! 

função 

consumo na origem, sobretudo em períodos de recessão, 'auando 

as oscilações da renda transitória se agigantam diante das 
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flutuações da renda permanente. Assim, a teoria de Friedman" con 

cilia as aparentes divergências dos estudos empíricos sobre a 

função consumo. 

Não é implausível supor que o consumo permanente e o 

transitório sejam não correlacionadosi também é razoável descre 

ver as componentes transitórias do consumo e da renda como per-

turbações aleatórias independentes. Contudo, aceitas essas duas 

hipóteses e mais a da proporcionalidade entre consumo permanen-

te e renda permanente,torna-se estranho" supo~ que a renda tran 

-nao sitória seja correlacionada com a permanente. Aparente-

mente a,rend.a transitória fica sem destino. Não deve ir para o 

consumo, pois tanto o consurro transitório caro o pennanente são não corre

lacionados a::m a renda transitória. E .tarrbém não deve ir par a a acumu lação 

de patrimônio via poupança, pois isso afetaria a renda permane~ 

te que se supoe não correlacionada com a transitória. Esse par~ 

ce constituir o calcanhar de Aquiles da teoria friedmaniana da 

função consumo. 

Aliás, é exatamente na hipótese cov(yT,Yp ) = O aue a 

teoria de Friedman difere do modelo da equação (7.10). Nesse 

modelo poderíamos supor que a renda permanente fosse função li 

near do patrimônio e da renda corrente, na forma: 

-1 = I< (aA + bYO) 

e que, na equação (7.10), KYp indicasse o consumo permanente e 

u o consumo transitório. A renda transitória seria, por defini-

ção, Y
T 

= Y
D 

- Yp ' Concluir-se-ia, tal como no rocrleJ..o de Friedman, 

------------------------........_----------
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que cov(CT,YT) =·cov(Cp ' CT)=O. Mas o coeficiente de corre

lação entre renda· permanente e renda transitória não mais se 

ria igual a zero. 

Pelas razoes apontadas, parece melhor ficar 'com a 

equaçao (7.10) do que coma teoria de Friedman e admitir que, 

salvo perturbações aleatórias e influências discutíveis da ta 

xa de juros, o consumope.ssoal depende da renda real disponí -

vel e do patrimônio da sociedade. Keynes acentuou a .i. importâ.!! 

cia da primeira dessas variáveis, mas deu pouca ênfase aos e-

feitos patrimoniais. Isso em grande parte se justifica pelo fa 

to de Keynes. estar interessado em descrever o equilíbrio agre-

gativo a curto prazo: a maior parte do patrimônio real de uma 

economia não costuma ficar ã mercê de mutações instantâneas. 

Con"t:udo, dois. fatores de modificação patrimonial a curto pr~ 

zo devem ser admitidos na função consumo. O primeiro,gue Key-

-nes explicitou, saoosganhos ou perdas de capital decorrentes 

das mudanças de cotações. nas ações, títulos e imóveis. O se

gundo, que Keynes esqueceu, são as mudanças no valor real dos 

ativos monetários. Em suma, a curto prazo não apenas se deve 

considerar função da renda, mas também de M/P. Trata-se do 

chamado."efeito-Pigou", ou "efeito ·liquidez-real". Ainda que 

empiricamente pouco impressionante, esse efeito tem muita im-

portância teórica. 

Quanto à função consumo a longo prazo, trata-se de 

um capítulo muito interessante da macroeconomia, mas que nada 

tem a ver com a teoria do equilíbrio agregativo a curto prazo. 

o maior mérito das pesquisas de Kuznets parece ter sido desmen 
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tir uma crença dos primeiros keynesianos: a de que a propensão 

média a consumir estaria fadada a encolher a longo prazo com 

o aumento de renda.· Mas também não se. imagine gue a constân-

cia secular da propensão média a consumir seja uma lei econômi 

ca inexorável. Afinal não há razão que impeça que os coeficien 

tes da equação .(7.7) mudem no tempo. 

7.2 - A Teoria Keynesiana do Investimento 

Abstraidosos acessórios e passagens confusas, ~ teoria keyne-

siana do investimento se resume nos seguintes pontos princi-

pais: 

a) . Ao comprar determinado bem de capital, um agente ~ 

conômico adquire a expectativa de receber uma sequência 01' 02' 

° , .de rendimentos liquidos por n períodos futuros. Essa se n 

quência é. o resultado das projeçõ·es do adquirente do bem de ca 

pital, e refletem o maior ou menor grau de otimismo :!espalhado 

pela economia. Como o futuro é incerto, presume-se que os va-

lores 01,02, •.• On já abatam os prêmios de risco exigidos pelo 

... . 
agente econom1COi 

b) A essa sequência de rendimentos, contrapõe-se o 

preço de oferta Z do bem de capital em questão. Já que estamos 

interessados no investimento, isto é,· na aquisição de novos 

bens de capital, Z deve ser entendido como o custo de repos,!. 

ção do ativo em questão, isto é, como o preço pelo qual os for 

necedores do bem de capital estão dispostos a vendê-lo: 

c) A eficiência marginal do bem de capital em questão 

~ é definida por Keynes como a taxa que iguala o valor desconta-
.. ~ " 

do da sequência de rendimentos esperados ao preço de oferta 
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do bem. Em suma, designando por e a eficiência marginal do bem 

de capital em questão: 

z = n -k 
I (l + e) Qk 

k=l 

Keynes reconhece que a sua eficiência marginal é si-

nônimada "taxa de rendimento interno", definida por IrvilÍlg 

Fisher, e que o agente econômico se decidirá em favor do inves 

timento se e somente se a eficiência marginal do bem de capi 

tal em questão for maior ou· igual à taxa dejurosi essa con-

clusão naturalmente supõe que o agente econômico acredite que 

as taxas de juros se manterão inalteradas no tempo, sem o que 

a comparação não faria sentido; 

d) Alternativamente, Keynes ·indica por d l ,d2 , ... dn os 

-k coeficientes .de descontos dk = (1+ r
k

) com que o mercado de 

titulos cota as promessas de pagamento pav.a o futuro (d
k 

e o 

valor presente de um pagamento. unitário diferido por k .. per 10-

dos).edefine O preço de procura do bem de capital como sendo 

o valor atual dos rendimentos que se espera que ele venha a 

proporcionar: 

o projeto de investimento será aceito se e somente se 

o > Z; 

e) .Keynes admite que o aumento de investimentos em d~ 

terminado setor baixe o preço de procura dos bens de capital 
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correspondentes,· por reduzir os rendlffientosesperados desses 

bens,e eleve o preço de oferta pelos custos crescentes nas 

indústrias produtoras desses. bens de capital. Este último fa 

tor, segundo Keynes, assume especial importância a curto pra 

zo enquanto o primeiro se torna o principal regulador do ní-

vel de investimento a longo prazo. Em qualquer caso, o volu-

me de investimentos em cada setor se equilibrará no ponto 

--
em que se igualem os preços de oferta e procura dos bens de 

capital correspondentes, como na Figura 7.4: 

D,Z 

D 

~----------------------------------~ 
Figura 7·.4 I 

f) Keynes conclui que o volume de investimentos em 

parte depende do estado de expectativas dos agentes econômi

cos; em parte, da taxa de juros. Uma redução das taxas de j~ 

ros pode estimular os investimentos por deslocar para a di

reita a curva de demanda dos bens de capital, isto é,por au 

mentar os seus preços de procura. Contudo,a voláuilidade das 

expectativas é a principal razão para a instabilidade do ni 

vel de investimentos; 

g) Keynes critica a teoria neoclássica, segundo a 

qual os investimentos se levam ao ponto em que a produtivid~ 

- , , 
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de marginal do capital iguala a taxa de juros, lembrando que 

ela só.vale para um mundo estacionário e de perfeita previ 

são. E insiste que o que interessa: para as' decisões' de inves 

t'imento são os rendimentos esperados' 'para o fu turo e não os 

." ' realizados no presente.ou no passado; 

h) Keynes admite que, mantida a taxa ~ominal de ju, 

ros, o volume de investimentos seja sensível às expectativas 

de variação no valor da moeda, as quais s·e transferem :aos 

rendimentos nominais·espérados para os vários bens de capi-

tal. E, ainda .que sem m~ita clar~~a, chega perto da teoria . , . 

. de Fisher, segundo a qual a taxa de juros relevante para a 

'det.erminação do nível de investimento não' é' a nominal e sim 

a real (ou seja, a nominal' descontada a inflação esperada); 

i)Keynes at:r:ibui à estrutura dos mercados de capi-

tais modernos grande parte da responsabilidade pela instabi

lidadedos . investimentos.. Em primeiro lugar, a·· I dissociação 

entre o indivíduo que. poupa e o que investe introduz urna du 

, plicação. de riscos: o ~presário que investe exige um prêmio 

de risco para enfrentar as incertezas dos negócios; e o pou 

pador que o financia também exige um prêmio acima da taxa 

de juros, para precaver~se contra a eventual insolvência 

do mutuário·. Em épocas de prosperidade é possível que ;Iambas 

as partes subestimem imprudentemente os riscos de lado a la 

do. Mas. em épocas de depressão, em que se alastra o pessirni~ 

mo, essa duplicação de riscos inibe severamente o nIvel de 

investimentos. Por outro lado, a instabilidade do sistema 

é violentamente agravada pelas oscilações das cotações nas 

Bolsas de Valores, as. quais refletem urna psicologia de mas-

'-

: 
. i 
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sas dissociada do verdadeiro valor das empresas. Em 
... 
epocas 

\ 

de euforia~ a·Bolsa convida os administradores das socieda-

des anônimas a embarcar em· investimentos extravagantes e que 

são financiados pela colocação de ações a preços ainda mais 

extravagantes. Em épocas de depressão, os administradores se 

retraem, pois não há sentido em construir uma nova indústri~ 

por mais rentável que pareça, quando uma indústria pratica -

mente igual pode s·er comprada a preços ridiculamente baixos 

na Bolsa de Valores. 

Tal é~. em síntese, a teoria keynesiana cl.o investi-

mento, apresentada nos Capítulos 11 e 12 da Teoria Geral do 

Emprego. Sobre ela valem alguns comentários. 

Formalmente, a teoria pouco tem de inovadora. Ela é 

.. certamente bem mais rica do que a formulada pela escola neo-

clássica, mas em pouco difere da que havia sido desenvolvida 

por Irving Fisher em 1930. A principal contribuição de Key-

nes (fora alguns neologismos de mérito duvidoso, como "efi

ciência marginal do capital") é acentuar a importância do es 

tado de· expectativas na determinação do nível de investimen-

to. 

Do ponto de vista técnico, a teoria é despretencio 

samente incompleta:.o estado de expectativas, que é o princi 

paI determinante da curva do investimento em função da taxa 

de juros, é considerado exógeno .. Isso não chega a ser um pe

cado da teoria keynesiana, e os modelos macroeconômicos mo 

dernos fazem o mesmo ao introduzir em suas equações os "cho-

ques reais de demanda": com efeito, os modelos de deterr.lina-

~---------------------------------------------------------------
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çao endógena da curva do investimento têm-se mostrado pouco 

satisfató~ios. Parece·· apenas que I<eynes, sob o impacto da 

... Grande Depressão, superestimou a volatilidade do investimen 

to privad~. 

Para concluir que, dado o estado de expectativas, 

o investimerlt"o é função· decrescen te da taxa de juros, Key

nes parepe encamp~r duas hipóteses im~lícitas: i) mud~nças 

nas taxas de -juros não· afetam as sequências Ql' Q2'·· ·Qn 

dos rendimentos esperados dos ativos físicos; ii) essas se 

~lências de rendimentos esperados sã~ formadas por números 

nãc negativos ou, na pior das hipóteses, apresentam uma ÚTIi 

ca inversão de sinal (de negativos, nos períodos iniciais, 

para positivo nos subsequentes). Isto po~to, se r indica a 

taxa de juros (suposta constante no tempo), o preço de pró

cura de um bem de capital. 

n 
D = I 

k=l 

-k 
(1 + r) Qk (7.12) 

é função decrescente da taxa de juros. Assim, uma queda de 

r desloca para a direita a curva de procura de bens de capi 

tal da Figura 7.4, aumentando o investimento. 

Numa economia estacionária com perfeita pr:evisão 

nao há como sustentar a hipótese de que os rendimentos dos 

ativos físicos independam da taxa de juros. Alguns· economi~ 

tas, como Lerner e Ackley, chamaram a atenção para esse po~ 

to, concluindo que a relação entre investimento e a taxa de 

juros deve ser deduzida a partir de caminhos bem mais sofis 
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ticados do q4e a eguaçao (7.12). Sucede qu~ o mundo que Key

nes procurou descrever nada tem a ver com o modelo de equilí 

brio geral com perfeita previsão. 

Quanto ã hipótése de que os fluxos de caixa dos 

projetos de investimento' apresentam uma única inversão de si 

nal, trata-se de uma simplificação plausível, mas que prec~ 

sa ser explicitada. Fluxos de caixas irregulares podem até 

tornar sem sentido o conceito de taxa de rendimento 

no. 

inter-

7.3 A Transferência Líquida de Recursos Para o Exterior 

Em adição ao consumo e ao investimento, incluem-se 

na composição da demanda interna as exportações menos impor

tações de bens e serviços não fatores (H). As exportações 

entram com sinal positivo! pois representam os gastos com o 

produto interno bruto 'realizado por não residentes no pais. 

As ,importações, por outro lado, entram no total com sinal 

negativo. Com isso, excluem-se dos demais elementos da des 

pesa os' gastos efetuados junto a não residentes. De fato, e!! 

ses gastos não devem ser incluídos no total da despesa inteE 

na, visto que representam demanda pelo produto de outras eco 

nomias. 

Em suma, a abertura da economia ao exterior torna' 

necessária a adição, aos componentes da absorção interna(co~ 

sumo mais investimento, governamental e privado) da transfe-

.. ' rênc ia liquida de recur sos pa ra o ex ter ior : 

---- --------'------



onde Xnf' representa as exportações e Mnf as importações, am 
I 

bas & bens e serviços' não . fatores. 

Admitiremos aqui, numa concepçao usualmente ampa

rada pela evidência empirica, que Xnf seja uma função cres

cente e ~f decrescente 'do câmbio real a·. Em adição, as im 

portações de bens e serviços não fatores supõein-se, uma ,.fun-

. ção crescente' da renda disponivel do setor pri:vado. Assi!m,. 

temos: 

ou,. ainda, tendo em· vista (7.1) e (7.2), 

A dependência das importações de renda disponi -

vel do setor privado representa uma construção pós-keynesi~ 

. na. A propensão marginal a importar (m)' é suporta. positiva 

e inferior à propensao marginal a consumir (c): 

o < 
aMnf . ac 
~Y < aY

D o D 

ou ainda, fazendo 

e 

0< m<c < 1 

< I, 

c:= ac 
aY

D 

(7.13) 

25 
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A equaçao acima traduz um fato que costuma ser obser 
I 

vado na pr~tica. Com a el~vação ?a renda disponível do setor 

privado, o aumento do consuro o:stuma ser apenas em parte,acomp~ 

nhado de um incremento da? importações. A parcela restante é 

adquirida no mercado interno. 

Quanto às exportações, nao há por que se descartar, 

do ponto de vista teórico, a sua sensibilidade ao produto real. 

O leitor mais afoito poderá imaginar uma dependência positiva 

das exportações can relação ao produto, alegando que "produzin-

do mais, sobra mais para exportar". Ocorre que·, é o produto 

que costuma seguir à 1 reboque das exportações, e nao o oposto. 

Essa suposição ~r.ia fazer sentido nos modelos de 

crescimento, que se ocupam da capacidade da geração de oferta 

da economia, mas não nos modelos macroeconômicos de curto pr~ 

zo, em· que a capacidade instalada da· ·economia, exogenamente de 

terminada pelo estoque de capital, só· é plenamente utilizada 

quando existe demanda para tal. Un arrazoado, esse sim canpatí vel 

com os modelos de curto prazo nos quais trabalharemos, nos leva 

a uma correlação negativa entre as exportações e o produto 

real. Quanto este último Sê reduz, a queda da renda disponível 

do setor privado implica um~ 9Ueda da demanda interna. Com o 

aumento da capacidade. ociosa do parque· produtivo, surge o in--

I . teresse dos produtores pela conquista do mercado externo, el~

vando-se as exportações. Embora tecnicamente defensável, esse 

efeito não costuma sereI!lpiricamente muito relevante, razão p~ 

lo qual trabalharemos supondo que as exportações de bens e ser 

l.Excetuamrse aqui os aumentos da produção decorrentes de choques positi
vos de oferta, como a obtenção de excelente safra agrícola, c descobri
mento de novas minas, poços de petróleo etc ••• 



viços nao fatores dependam apenas do câmbio real· (incluindo 

se nessa variável a possivel existência de quaisquer incen-

tivos adicionais, como subsidios etc .•. ) 

7.4 A Curva IS 

A curva I5 descreve as combinações de produto e 

taxa de' juros que equilibram, em termos ex-ante, o merca-

do de produto. Ela se descreve pela equação: 

" ... 
Nessa eguaçao, o membro esquerdo traduz a ofer-

ta de produto e o membro direito" a despesa ex-ante. Como 

se mostra no exercicio resolvido n9 1 igualar a oferta e 

demanda em termos planejados equivale a "iglliilar(l)a poupança 

planejada total ao investimento planejado total. Dai as 

inciais da curva IS, que em inglês significa Investimento = 

Poupança ( Investment = 5aving). 

A despesa se divide, segundo vimos anteriormen-

te, "em vários elementos distintos. O consumo se supoe fun 

çao da renda disponivel do setor privado, de acordo com a 

equação (7.3). Os investimentos privados se correlacionam 

(1) Admitindo-se que o consumo planejado seja igual ao consumo reali
zado. 

27 

(7.14) 

" , 
: 
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negativamente con a taxa de juros real esperada (r - -ne) • A 

função I i (r - .,r) , costuma ser bastante instável, devido .. 
as P, 

modificações. no estado das ·expecta ti vas • Tanto os gastos de 

consumo qu~nto os de investimento do governo sao supostos ~ 

xógenos. Por ültimo"a transferência lIquida de recursos para 

o exterior representa a contribuição lIquida de demanda pelo 

produto interno éfetuada por não' residentes. Supõe-se, no 

, contexto apresentado na seção 7.3, que ela resp~ndá positi

vamenteao câmbio real (ou seja,' que sempre se verifique a 

condição de Marshall-Lerner a respeito das elasticidade das 

curvas' 'associadas às exportações e importações de benS, e ser 

1 - 4 taxa de juros real esperada i' i usualmente definida 

em função da taxa nominal r' e da taxa de inflação es

perada ,da seguinte forma: 

I + i' ~ 
I + r' 

1 + ne 

Definiando-se as taxas logarrtmas: 

i = In (1+:l ") 

r = ln(1+r') 

ne= In (1+ ne ) 

(taxa de juros real logarrtmi~a) 

(taxa de juros nominal logarrtmica) 

(taxa de, inflação logaritndca) 

Temos, exatamente ( e não como aproximação ): 

~ com essa taxas (logarItmicas) que trabaLharemos aqui. 
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viços não fatores)~e negativamente ao aum~nto' da renda líqu! 
. . 

da do setor privado. 

r 

Gráfico 7.5 
y 

. A Curva IS 

o traçado da curva IS no gráfico acima só pdde 

ser efetuado uma vez estabelecidas· as funções C(.),I(.), e 

H(~), o gasto total do governo (G + I ), 
g 

bem como os parâ-

metros tributários te R, a taxa de inflação esperada e o 

câmbio real e. Sua inclinação negativa· reflete o fato de 

que, aumentando-se a taxa de juros, caem os invesbimentos 

privados, desestimulando :a demanda e, conseguentemente, ". o 

produto. Obviamente, esse raciocínio também pode ser inverti 

do, tomando-se corno base inicial uma. queda dos juros. Corno 

se observa no exercício resolvido número 2, a IS será mais 

inclinada (ou seja, mais próxima de uma vertical), _. quanto 

menor for a sensibilidade dos investimentos à essa variável. 
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. Pontos situados acima da IS (região I do gráfico 
i 

7.6) corresPondem à combinações de produto· e taxa de ju~os 

que levam a um excesso d~ oferta no mercado de produto, o 

oposto ocorrendo para pontos situados abaixo desta curva. Pa 

" ra entender o porque desse fato, basta tomar, por exemplo, 

os pontos 1,2 e 3 ao longo de uma paralela à abcissa, 

se mostra no gráfico (7.6) abaixo: 

r 

2 
r # -r- - -

11 

Y2 

I 
I 
1 
Yl 

I 

3 
- - - - - - T~· 

1 
Y

3 

Gráfico 7.6 

IS 

Excesso de Demanda e Excesso de Oferta 

no Mercado de Bens e Serviços 

Y 

como 

Noponto(l) tem~se, pela própria definição da IS, 

equilíbrio no mercado de produto. Passando-se do ponto (l)ao 

ponto (2) a taxa· de juros e o investimento não se alteram. A 

queda de produto (~Y), entretanto, supera a queda induzida 

da demanda (c-m) (l-t)~Y, o que leva a uma situação de exces

so de demanda por produto (região II do gráfico). Por um 

raciocínio simétrico, conclui-se que nos pontos r,Y situados 

na região I, a oferta supera a demanda 'por bens ~e serviços. 
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Deixamos a cargo do leitor mostrar que esse raciocínio tam 

rem pode ser conduzido tomando-se os pontos 1, 2 e 3 ao longo 

de um segmento paralelo ao eixo da ordenadas. 

A curva IS desloca-se para cima e para a direita 

nos casos de: 

a) Um deslocamento da fmção canstm:> (pela queda de restrições ao 

crédito, por- exemplo) r que àumente o consumo para um dado 

nível da renda disponível do setor privado; 

b) Um deslocamento da função investimento (por uma melhol:!'_ia 

dos ânimos e expectativas dos empresários) que aumente o 

investimento privado para um dado nível da taxa de juros 

real esperada; 

c) Um deslocamento da função exportações liquidas de bens e 

serviços não .fatores (devido um redirecionamento da de

manda externa a favor da produção do país, - ou, por 

exemplo, uma excelente safra agrícola) tal que, . 'mantida 

constante a renda disponível do setor privado e o câmbio 

real, eleve a transferência liquida de recursos para o ex 

terior; 

d) Um aumento da taxa de_inflação esperada (o que, dada a 

taxa nominal de juros, reduz a taxa real esperada e esti

mula os investimentos); 



e) Uma desvalorização do câmbio real ( aumentando a transfe 

rência líquida de recursos para o exterior); 

f) Uma redução da alíquotat ou da tributação autônoma RLG~ 

g) Um aumento dos gastos de consumo ou investimento do g2 

verno. 

Como veremos no próximo capítulo, os itens (f)e 

(g) traduzem as· medidas mais diretamente ao alcance dos for 

muladores de política econômica - para uma. açao sobre a 

de..'1landa figregada. Reduções de t ou RLG, bem como elevações 

de G ou I ,caracterizam uma política fiscal expansionista,ao g 

passo que variações de sinais contrário nesses parâmetros re-

fletem uma política fiscal contracionista. O item (e) deixa 

claro que o câmbio real, além de sua influência sobre o 

balanço de·pagamentos, é também um importante fator na de-

terminação da demanda agregada. 

32 
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7.5) Exercícios Resolvidos 

1) Mostre que a igualdade ex-ante entre produto e despesa equ! 

vale à igualdade ex-ante entre poupança total (ST) e inves

timentototal (lT). 

solução: Da igualdade entre demanda e oferta ex-ante, temos: 

y = C + lp + 19 + G + H (1) 

o produto interno bruto e preço de mercado (Y) por sua vez 

é tautologicamente idêntico à renda com essa mesma denomina 

ção. Es·sa divide-se entre as rendas liquidas do setor ex 

terno (RLE), do setor privado (C + Sp) e do governo (RLG) , 

sob a forma: 

c + Sp + RLG + RLE = Y (2) 

~ (1) e (2) I tem-se; supondo que o ronsurro realizado (que aparece em 

(2» seja igual ao COI1Surro planejado (que aparece na ~ressao (1» I 

Sp+ RLG - G + RLE - H = I + I = I P g T 

Mas como Sp' RLG-G e RLE-H representam/respectivamente, a 

poupança bruta do setor privado, a poupança do governo 

(S ) e a poupança externa (S ) ternos: g e 

S = S + S + S = I T P g e T 



-, .. 
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2) Obtenha a expressão que fornece, para cada valor da taxa 

de juros t a inc linação (drl dY) da curva 1S: 

Y = C(Y(l-t)-fu+~(r-1Te)+1g:+G+H(9,y(l-t)-R) 

- e solução: Diferenciando-se essa equaçao com t,r,n ,G,I e 
g 

~ constantes, temos: 

I 

dY= (c-m) (l-t) dY + 1p (r) dr 

donde se obtém, para I~(r):f O, 

dr I - (c-m) (l-t) 
dY = 

O sinal negativo de dr/dY traduz a inclinação negativa da 

curva IS. Conclui-se também pela expressão acima que ela 

será mais inclinada (ou seja, mais próxima da verti -

cal) quanto menor for a sensibilidade dos investimentos à 

taxa de juros'. 

34 



~-: ;.. 

35 

3) Obtenha a expressa0 para a curva 1S, colocando a taxa de 
, 

juros mominal em função do nível de renda, e trabalhando 

com as seguintes hipóteses e funções cómportamentais: 

-c= C + b:Yo (1) 

Y = Y(l-t)-R O < t < 1, R > O (2) 
O 

- -G = G G > O (3 ) 

- -I = I I > O (4) g g g 

e 
f O (5) I = I -f(r-n ) > p 

X = X X nf> O (6)' nf nf 

M = nf Mnf-mYO Mnf>O~ 0,'< m < b< 1 (7) 

Oado isso, 

a) Utilize um gráfico r x Y para mostrar os deslocamen-

tos da curva IS n o caso de: 

a.l) Um aumento dos gastos do governo i 

a.,2) Um aumento da taxa de inflação esperadai 

a.3) Uma queda da tributação autonôma RLGi 

a.4) Um aumento da alíquota de tributação t. 

b) Repita o item (a), mas agora trabalhando num diagra

ma taxa de juros real (r - ne)x produto (Y). 
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Solução: ~gualando o produto ã demand~ 

I o. 

Y = C+(b-m) (l-t)Y-(b-m)R + 19+O(; + ~+ Xnf-·Mnf + flie - fr 

- - - -Fazendo F = C - (b-m) R.+ Ig + G + Ip + Xnf 

Y = (b-m) (l-t) Y + F - fr 

Donde se obtém 

-
r= F --f 

(1 - (b-m) (l-t) 
of 

No diagrama r x Y, temos: 

r: 

-F 

f 

Y 

IS 

Y 

I , 
Mnf + f1Te , temos 

Tanto um aumento dos gastos do governo quanto a e1ev~ 

çao da taxa de inflação esperada ou a queda da tributação au 

tônoma RLG aumentam o coeficiente linear F, deslocando 
-y 

para a direita a curva IS: 



r· I 

I52! 

y 

o aumento da aliquota de tributação t nao altera 

o coeficiente linear, mas sim o coeficiente angular da re-

ta: 

1 - (b-m) (l-t) 

f 

Com t aumentando, 1 -(b-m) (l-t) se eleva,tornan-

do a I5 mais inclinada: 

r 

-F 
f 

y 

b) Igualando novamente o produto ã demanda planejada, 

temos: 

37 
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- - - - - - - e y = C + (b-m) (l-t) Y - (b-m) R + Ig + G + ~ + Xnf - Mnf - f (r - rr ) 

Fazendo agora 

-F = 
- ~ - -C - (b-m) R + Ig + G + Ip + Xnf + Mnf , temos, 

Y = (b-m) (l-t) + F - f (r - rr e
) 

Donde se obtém: 

e 
r - n = F -y-

I - (c-m) (l-t) 
f ' 

A única diferença com relação ao caso. anterior se 

dá com relação ao coeficiente linear, que agora nao mais 

se modifica com alterações de rr e • Assim, as respostas aos 

itens (a.l), (a.3) e (a.4) permanecem as mesmas. Um au-

mento da taxa de inflação esperada, entretanto, não mais 

desloca a curva IS,pois nem o coeficiente angular nem o li 

near se modifica. 
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4) Numa economia com taxas flexíveis de câmbio, o Banco Central 

por definição (no caso de "flutuação limpa") não participa do 

leilão de divisas estrangeiras. Com isso, as reservas interna

cionais não apresentam nenhuma variação em decorrência das ope-

rações vinculadas ao setor externo. Isso implica num equilí-

brio compulsório do balanço de pagamentos, dado pela equação: 

B = H{Y(1-t)-R,9) - RLE + KA (r-r'-e) = O (1) 

a) Qual a expressa0 alternativa para a curva IS, além daquela 

dada por (7.14)? Qual a vantagem desse equação sobre a equaçao 

(7.14), quando se objetiva traçar essa curva no diagrama r xY? 

b) O que ocorre com a sua inclinação no caso de um aumento da 

sensibilidade do fluxo de capitais autônomos à diferença r-r'-e? 

c} Qual o formato da curva IS no caso de perfeita mobilidade de 

capitais, ou seja quando K'(r-r'-e) ~'OO? Nesse caso a polít! 

ca fiscal apresenta eficácia mínima ou máxima, na determinação 

do nível de renda? 

Solução: (a) De (1), 

H(Y(1-t}-R,9) = RLE - KA(r-r'-e) (2) 

Substituindo essa expressa0 da transferência líqui

da de recursos para o exterior em (7.14), obtemos a equação pa-

ra a curva IS: 



Y=C(Y(l-t)-R) +I (r-1Te ) +Ig+G+RLE-KA(r-r'-e) 
.p 
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( 3) 

Contrariamente à expressa0 (7.14) quando o câmbio no 

minaI nao é fixo,' essa equação possui apenas duas variáveis en-

dógenas, r e Y. Isso nos permite traçá-la no diagrama r x Y, o 

.que não ocorre com (7.14), onde, com taxas flexíveis de câmbio, 

o câmbio real passa a se constituir numa terceira variável en-

dógena. 

(b) Diferenciando essa expressa0 com t, R, 

ri e e constantes, temos: 

(l--c(l-t» dY = (I~ (r) - KA (r» dr 

Donde se obtém, para Ip (r) -Ki (r) < O . 

e 1T , I ,G, RLE, g 

( j á que I I (r) 

e K'(r) são supostos, respectivamente, negativo e positivo), 

dr l-c (l-t) 
= ------- < O (4) 

d1 I I (r) - Ki (r) 

Observa-se nessa expressa0 que, quanto maior a sen-

sibilidade do fluxo de capitais autônomos à taxa de juros, me-

nor inclinada (ou seja, mais próxima da "horizontal") será a 

curva IS, reduzindo-se a eficácia da política fiscal na deter-

minação do nível de atividade. 

(c) No caso limite de perfeita mobilidade de capitais, em 

em que Ki (r) -:l> 00, a curva IS é totalmente horizontal e a polí

tica fiscal é inoperante no estímulo à demanda agregada. Aumen

tos dos gastos do governo são acompanhados de uma redução de 

igual valor na transferência líquida de recursos para o exte-
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rior, (bem como de idêntica elevação no fluxo de capitais autô

nomos para o país). A curva IS não se desloca nesse caso. Tan 

to a taxa de juros quanto o produto permanecem constantes (lem

bre que, como K~(r)--~ 00, não é preciso que r se modifique para 

que K
A 

aumente ou diminua) . 

r 

IS 

y 

Curva IS com Taxas de Câmbio Flexíveis e 

Perfeita Mobilidade de Capitais 
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7.6) Exercíc~os Propostos 

1) Suponha que a função consumo de um país se exprima por: 

c = a + bY + u 

e que o investimento privado se expresse por: 

I = A + v 

sendo u e v variáveis aleatórias tais que Eu = Ev = Euv = O. 

Lembre que, por definição, Y = C + I. 

Que acontece se estimarmos diretamente . ~ . porm1n1mos 

quadrados a função consumo a partir das séries (C, Y)? Indique 

um método melhor para estimar a propensão marginal a consumir. 

2) A função consumo de uma economia fechada exoressa-se: . ~ 
por 

C = aA + bY, sendo C o consumo, A o patrimônio e Y a renda cor-

rente, todos em termos reais. Sabe-se que o produto dessa eco-

nornia cresce exponencialmente à taxa constante g. Para que li-

mite convergirá a relação capital/produto, A/Y? 

3) Numa economia, o consumo é dado por C = aA + bY, onde A in-

dica o patrimônio, Y a renda, e onde a e b são constantes posi

tivas. Sabe-se que o patrimônio cresce pela acumulação de pou

panças, isto é: 

dA 
~=Y-C 
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Sabe-se também que, se a renda Y permanece constante, o patri-

mônio converge para um limite positivo. Conclua daí que a pro

pensão marginal a consumir é menor do que 1. 

4) Numa economia competitiva fechada e sem governo a função de 

produção a curto prazo é Y = 10NO,5, onde Y'indica o produto 

real e N o nível de emprego. A sociedade divide-se em assala-

riaqos e capitalistas. Os primeiros consomem toda a sua renda. 

Os capitalistas consomem apenas 40% dos lucros. Obtenha a fun-

ção consumo C = C(Y) • 

5) ·0 que.ocorre com a curva IS no caso de um aumento exógeno 

da renda líquida enviada para o exterior (a) Numa economia com 

taxa de câmbio ~lexíveli (b) Numa economia com câmbio . nominal 

fixo? Justifique a sua resposta formal e intuitivamente. 

6) Na formulação da renda disponível do setor privado 

YD = Y - RLG - RLE = Y - RLG - ty - RLE = Y (l-t) - R, 

suponha que nao existe ilusão monetária por parte dos agente e

conômicos. Nesse caso: 

a) A renda líquida do governo, RLG, deve ser avaliada traba-

lahndo-se com juros nominais ou reais? 

b) Qual o efeito sobre a curva IS de um aumento do imposto in

flacionário? Qual a variável exógena em (7.14) que será respon 

sável por esse deslocamento? O que ocorreria no caso de uma 

deflação? 

c) E a renda líquida'enviada para o exterior? Ela deve ser com-

putada em termos nominais ou. reais, para efeito de s~ utilização na 

expressa0 acima? 
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