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t objetivo deste trabalho a an~l~se comparada do pensamento de

dois economistas: Milton Friedman que acredita no capitalismo

como um sistema que garante a maximização do desenvolvimento e

Joan Robinson cujos paradigm~s sio diferentes e que prop~eo

socialismo como solução mais plaus:I.velpara os problemas econô

micos que atingem a maioria dos povos. Esta an~lise noqpermi-

tir~ compreender melhor como sao tratados e e)Çplicados os pro---
, • A •blemas SOC10-econom1COS partindo de premissas d~ferentes sobre

suas causas.

Para situarmos como evoluiu o pensamento de Milton Friedman e

Joán ~obinson ~ necess~~io estudar os do{s sistemas defendido

.r.
por eles. Portanto faz-se necess~rio, antes de inic~ar propri~

mente o estudo das teorias por eles elaboradas, umaan~lisede

como surgiu o capitalismo e o socialismo e como as suas fases

se situam frente aos momentos da teoria econômica.

A primeira et apa corresponde ao nascimento do capita-lismo, que

se iniciou com os descobrimentos mar:I.timosdo s~culo XV e vai

at~ meados do s~culo XVII, caracterizava-se predominantemente

pela exploração do com~rcio, notada~ente o mar:I.timo,pelos
/' descobrimentos e a conseqüente exploração de tesouros em ter

ras estranhas,. inundando de m~tai~ preciosos a Europa.

etapa, os nexos entre subsistemas centrais e perif~ricos

Nesta
-sao

comerciais-legais e monopol:I.sticos.O colonialismo'é a condi'-

ção de exist;ncia dos subsistemai perif~ricos. Como diz Marx

"o comércio e o mercado mundiais inauguraram no século XIV a

biografia. moderna do cé\pitalismo."
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A esta estapa da hist6ria econ~mica correspondê o aparecimen-

to das escolas mer6antilista e fisiocr~ta do pensamento econ~

mico.

Os mercantilistas defendiam uma tese,bem definida, isto
,
e,

que as exportaç~es determinam a riqueza do pais.

Esta escola também defendia que um déficit da balança comer -

cial era negativo para ~ produçib e afirmava, com toda razio,

que um sUplemento de exportaç~es tende a expandir a economia,

enquanto que 'um'suplemento de importaç~es tende a reprimi-la.

As teses defendidas por esta escola estio plenamente justifi-

cadas pelo ~omento hist6rico, pois naquela época era a

nha que ,com o descobrimento da América atraia para si

Esp~

uma
fgrande quantidade de metais preciosos que os outros pa1ses e~

ropeus estavam interessados em obter através do intercimbio -,t: .

comercial.

Logo aparece a escola Fisiocrat~ representado sobre tudo pe-

los franceses que pela primeira vez apresentavam um corpo coe
, . Arente de analise economica.

Quesnay organizava a economia em três classes sociais; os pr~

prietários da'terra, -o s camponeses e os artesios. Para os fi-

siocratas o excedente provinha da terra,
,e como so a terra'

produzia o excedente, s6 o proprietário da mesma tinha o di-

reito de desfrutá-la~
',', "

Mas com a r~voluçio industrial na segunda metade do século, XVIII aparece a grande indústria, ~ com el~ a utilizaçio das

máquinas de produção,,'a expansão do sistema bancário, a conso

lidf,\çioda classe burguesa. Implanta-se a república segundo -
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os ideais democr~ticos e cristai1za-se j~ridicamente o direito

de propriedade.

Nesta fase temos os capitalistas metropolitanos realizando seu

crescimento tirando consider~veis vantagens dos palsesnovos e

dos,territ~rios coloniais. Obtiveram deles mat~rias-primas,

produtos alimentlcios e forças de trabalho a preço barato., Co-

locaram nesses palses ~apitais a ~endimento elevado e suscita-

ramprocuras suscetlveis ao menos durante algum tempo, de ser

dirigidas .,

O modo de produção capitalista já está plenamente configurado

nos subsistemas cerrtr-aís, embora nos subsistemas 'perif~ricos a

etapa anterior ainda persista parcialmente. Nesta segunda eta-

pa os nexos entre os subsistemas centrais eos per~f~rico~

são pur-amerrteecon~micos, comerciais e não monopolistas, dado

que as firmas individu~is eram bastante pequenas (regra geral
!

~onstituldas por empresas ou sociedades de tipo familiar) e

muito numerosas em cada ramo da indústria; nenhuma era sufi-

cientemente grande pard exercer influ~ncia senslvel no mercado;

,e os acordos de preços entre si, embora não fossem il1teiramen-

te ~esconhecidos, ,espécialmente em mercados locais, eram menos

correntes do que o são hoje.

Um proletário em rápido crescimento, "recrutado em parte entre

a popUlação excedente do campo (produto de anexações da terra

e da decad~ncia do artesanato da aldeia) e em parte também ro-

sultado do àumento natural da população, forneceram a for~a de

trabalho a uma indústria em expansão e um c~mpo de investimen-

to para uma crescente acumulação de capital.
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'Esta nova fase hist6rica da economia mundial deu também lugar

.. .
ao aparecimento de uma nova escola do pensamento econom1CO

chamada Escola CI~ssica. Esta escola tratava de analisar a di

n~mica da nova sociedade industria~ e suas teorias e postula-

dos explicam-se pelas caracterlsticas que na é~oca dominav~m

a situaç~o do mercado tal como acabamos de analisar.

Adam Smiih e Ricardo foram os mais brilhantes defensores des-

ta,forma de pensamento que divide a economia em nova~ classes

sociais: trabalhadores, capitalistas e propri~t~rios da ter

ra.

Para Ric~rdo determinar as leis que estabeleciam a repartiçio

entre as classes sbciais,era o principal problema da econo -

mi~'pol1tica; o'consumo dos trabalhadores devia :ficarpróximo

do de subsist~ncia, ,o papel dos capitalistas devia'

ser a acumulaçio e o consumo dos pr-op r-Le t à'rLos da te~ra devia

ser considerado como uma diminuiçio do excedente disponivel -

para a acumulaçio.

A escola cl~ssica defendia a tese que :0 fator fundamental na

economia era o trabalho manual. Desta forma, somente d traba-

lho hu~ano cria riqueza.

Os preços deviam ser fixados de forma que a taxa de lucro fo~

se igual para os agrictiltores,e os industriais. Se esta taxa

:fossemais elevada para os ag~icultores, entio alguns indus -

triais passariam a ser agricultores ou vice-versa. 'Desta for~

ma a taxa de lucro da agricultura que produz a subsist~ncia -

dos trabalhadores determina a taxa de lucro de todos os seto-

res da economia.
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Depbi~ de Ricardo e at~ fins do s~cul0 XIX a tradiç~6 liberal'

da economia polltica cl~ssica foi domin~da por John Stuart

Mill, cuja análise foi inspirada por uma ~poca.mais.próspera

onde o ~onflito entre os ca~italistas e os proprietários da

terra tinha se atenuado um pouco.

No.entanto , Mill era pessimista, e esperava que a sociedade -

chegasse a um estado estacioriário devido ao confl{to com a

classe trabalhadora que, segundo ele,.faria obstáculos para

um aumento" excessivo dos seus membros.

Mas 1 no momento em Mill esor-evd a, aparecia uma interpretaçã.o

completamente nova da economia cl~ssica, a qual salientava-

os conflitos fundamentais inerentes à economia capitalista.

Este novo sistema " qie retomsva poucas id~ias de Ricardo riuma

teoria mais geral dallistóriae da sociedade, foi elaborado -

por Karl Marx.

Marx admitia os fundamentos anallticos de Ricardo, mas afirma
I --

va que a natureza do capitalismo não podia ser compreendida -

mediante uma análise da origem do excedente, que não podia

fundar-se somente na~ relações t~cnicas.·

A natureza mesma do capitalismo, dizia Marx, reside na forma

de'extorsão do excedente no decorrer do processo de produção.

Nu~a ~ociedade de escravo~, a forma como o fruto do trabalho,

dos m~smos ~ apropriada pelo ~atrão ~ clara, mas numa econo-

mia capitalista, a forma de ~xtorsão do exc~dente ~ mascirada

pelos salário~.e os preços'fixados por livre processo de bar-

.ganha no mercado.
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Para perfirar esta capa superficial, Marx toma da teoria clás

sica a id~ia de que as mercédorias ~e trocam por valores de-

terminados em função do tempo de trabalho necessário a sua

produção, e interpreta dizendo que somente o trabalho pr6duz

valor~ Deduz que todas as mercadoria~ se trocam pelo valor- -

trabalho; o trabalho como mercado~ia deve tamb~m torcar-se"p~

lo seu valor-trabalho. O valor-trabalh9 da força de trabalho

~ o tempo de trabalho exigido"para produzir as mercadorias

que permitem a subsist~ncia aos trabalhadores. Os-trabalhado-

res são explorados pelos capitalistas porque estes se'apro

pr~am de uma parte do valor produzido pelo trabalho. Esta
,
e

a origem do-lucro.

Complexa em suas proposições,
,

a, Economia marxista e simples

em seu intento; toda ela visa a demonstrar:

l~ Que o regime capitalista ~ essencialmente condenável em si

como um regime de exploração humana;

2º Que o capitalismo está condenado pelos fatos. Regime de i-

niqüidade social, ~ tamb~~ um regime de contradições inte~

nas.

À primeira proposição cor-r-e spo'rrde o que, em termos atuais,

chama-se a estática da Economia marxista; ..a segunda,

mica. ,"1;, ,

,Y ;~.

Marx não abandoria a Filosofia propriamente dita senão para f a

zer a Filosofica da Economia. Seu obj to ~, segundo o subtltu

lo que ele pr6rpio d~u a Capital, a "critica da Economia PolI
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tica, pelo menos como os c1~ssicos a haviam apresentado. O que

-..-'ele pretende trazer -à luz é o "car~ter ilusório" dessa pseudo-
. ,.. .c~enc~a; e o fato de estar a mesma "ligada de -maneira essencial

.. -a alienaçao existencial do trabalhador" - coisa que, precisa

mente,-os economistas não haviam visto".

Mas, se bem que Marx considerava o capitalismo como um sistema

de iniqüidade social, também ele o via cornoum regime indispe!!,

s~vel p~~a passar a um sistema. socialista considerando que a

acumulação de capiial devia ser feita pelo regi~e capitalista.

Isto é o capitalismo é um sistema de transição, e o socialismo

é, para Marx ,_a ~ociedade que sucederá ao capitalismo.

A trans:firmaçã~fundamental corrsí st Lra na-aboliç-ã.oda"propried~

de privada dos meios de produç~~.

A propriedade deve caber aos órgãos públicos, mas isso -nao
significa, obrigatoriamente, apenas os governo central. Os go-

vernos regionais, autoridades públicas especiais de um'tipo ou

de outro, e as cooperativas,
, .tambem podem possuir mei-os de pr~

dução.

Desde que, no socialismo, -nao existem detentores particulares

dos meios de produção, "segue-se a-ausência da classe de empr~

gadores e da classe de empregados;
• f.em pr~nc~p~o, todos são ope"-

rários, sendo o único empregad-or a própria sociedade, a qual a

tua por intermédio de órgãos govern~ment<õ\ise cooperativas".

Estes principios e a c~Itica que Marx fa~ ao capitalismo tal
-como Joan Robinson as apresenta serao objeto de nossa estudo -

no capItulo 11. Veremos comó as idéias de.Joan Robinson são
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marcadas pelo pensamento de Karl Marx principal~ente em rela-

~ ção ao capitalismo 'e sua opinião de que este não detem ape-

nas o conflito básico entre os proprietários e os trabalhado-

res mas também apresenta uma incoerência interna referente as

crises periódicas que sofre e que agem como aceleradores de

sua própria decadência. Isto se verá refletido também nos ou-

tros capitulas quando Joan Robinson fala da crise do capita-

lismo, das causas do desemprego da impotência dos tra'balhado-

res, da força dos interesses,dos patronos para neutralizar a

-açao dos sindicatos e da complicidade dos governos com os

grandes capitais o qual faz com que aqueles joguem com força

no chamado ciclo politico.

_-.AJI
J Joan Robinson defende a idéia de que historica~ente a teoria'

de Harx esta se verificéindoe que a Russia foi uma exeçao
.•.
a

regra pois para Marx o passo do capitalismo ao socialismo de-

veria-se dar quando já se tivesse efetivado a acumulação de

capital. A Russia que em 1917 passa drasticamente a adotar o

sistema socialista não tenha aind~ cumprido com este requisi-

to, dai os problemas sócio-econômicos _que teve que enfrentar

extraindo a mais valia não s~ para fazer acumulação mas tam

bém para se armar e se defender do ataque dos paises capita

listas que movidos pelbs interesses individuais não aceita

vam o novo sistema. Os paises desenvolvidos que já tem a es -

,trutura da qualfalava:Harx estão pass~ndo progressivamente

para o socialismo através de uma intervenção mais ativa do E~

tado como ocorre na maioria dos palses da Europa O~idental.

~. -.
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o medo provocado pela obra de Marx foram aumentadas pelo impa~

- to da comuna de Paris. As doutrinas que sugeriam aexist~ncia

de ~onflitos entre as classessocia{s nio eram mais aceitas.ls

to conjuntamente com a incapacidade da teoria clássica para r!:,.

solver inúmeros problemas teóricos deram fim a escola clássica

a qual na sua forma mais liberal dava certa import~ncia ao p~

pel econ~mico das classes so~iais e marcava os conflitos de in
teresses existentes entre as mesmas.

Aparece entio outra corrente de pensamento re~resentada princi

palmente por Alfred Marshall, Leon Wabras, Carl'Meuger, J.S.
Jevous, Knut lV'ickselle Vilfredo Pareto, e a chamada escola

neo-clássica.

No fim do sééulo XIX o centro de interesses dos conflitos so

ciais passou do antagonismo entre capitalistas e pr6prietários

da.terra para o antagonismo entre trabalhadores "o capitalistas.

A escola neo-clássica se bem que não ignorava completamente a

exist~ncia das classes sociais dava mais ~nfase a sit6açio do

individuo e faziarefor~ncia expllcit~ a uma moral individua -

lista.

A teoria do valor trabalho e o conceito de exploraçio foram o

resultado da análise dos conflitos na produçio, mas os clássi-

cos n~oapresentavam uma toor~a geral ·da distribuiçio da

da e dos preços e deixaram também sem soLuç áo o pr-obLema da

relaçioentre o valor de uso e o valor do c~mbio.

Os neo-clássicos deram maior import~ncia a idéia do câmbio e

elaboraram a.sua teoria dos preços relativos dos bens baseados
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no conceito de utilidade. A origem social da renda passou as-

sim a segundo plano.

1 o problema fundamental da economia cl~ssica era a acumulaçio
I

I~. de capital, os neo-cl~ssicos a substituiram pelo e~uilibrio -

estático.

Marshall tratou de conciliar a idéia do custo de produçio com

o novo conceito de utilidade para poder dizer que os preços -

sio deter~inados pela intersecçio da oferta e a demanda; que

os custos reais de produçio se comp~em de esforços e sacrifi-

cios realizados pelos homens e que o único excedente sio a s, ~

renda~ devidas aoS dons gratuitos da natureza; e que os sali-
-rios sao a rec~mpensa do esforço dos trabalhadores .

• Para Harshall os salários estavam determinados pelo preço de

venda do produto, pelo custo ~os meios de produçio e pela ta-

xa",dejuros que o empresário deve pâgar pelos empréstimos , ou

seja que o produto marginal meta do trabalho diminui até i-

gualar-se ao salário.

Em 1933 Joan Robinson inspirada, pelos estudos de Sraffa elabo

rou a Teoria da concorrencia ,Imperfeit~ com obojetivo de ata

car a 16gica interna da análise do equilibrio estático dos

neo-cla;sicos e de refutar a ,doutrina segundo a qual os s~lá-

rios sao determinados pelé\;~produtividademarginal do trabalho.
1'.- ,•..'
1

'c 'No capltul~ 111 sera anal~sado este estudo realizado por Joan'

Robinson, o qual abrange tanto a análise dos postulados da

teorianeo-clássica ,quantQ as criticas que a aut~ra faz che-

gando a conclusio que Concorr~ncia Imperfeita é uma situaç;o
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que não existe na realidade. O que acontece realmente no mer-

cado'~ uma concorr~ncia Imperfeita, ou,seja a situação na

'. qual a formação dos preços provoca um conflito de interesses

entre os trabalhadores industriais e os produtores de bens

L
. ' .pr1mar10s.

Quando a quantidade ofertada ~ inferior à quantidade demanda-

da o preço do prod~to primári9 aumenta, e esta situação ~ pr~

veitosa para aqueles produtores que tem alguma coisa para ven

der. Po.rem ao mesmo tempo, esta situação tende.a diminuir 9S

salários reais na indústria.

Quando a margem proporcional de lucro ~ mantida enquanto ds

custos aumentam a relação dos preços com os salários nominais

"
aumenta, em virtude do aumento dos preços das mat~r~as-primas.

••
A anál~se desta situação vista por Joan Robinson assim como a

posução de Milton Friedman que deferide a teoria neo-clássica

será an~lisada no {cap1tulo IV.

Mas os preços e a curva de oferta dos produtos no mercado es

tão intimamente.relacionados com o preço ~as mat~rias-primas

e com as curvas de oferta dos fatores de produção, . 'Jaque quai.!,

do há expansão ou contração de um setor os preços dos fatores

de produção'se alteram por exig~ncia das curvas de oferta da

das para esse setor.

Em'Concorr~ncia Perfeita a remuneração dos fatores de produ -

• ção está determinada pela produtividade marginal de cada fato~
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..
mas"em condiç~es de Con~or~~nci~ "Imperfêita'a remuneraçio dos

fatores está determinada por uma série de "outros fatores";

mas estes "outros fatores" sio diferentes quando aria Lds ad os

por Joan'Robinson e Milton Fri~dman, e o posicionamerito deles
, f 'sera objeto do estudo no cap~tulo V.

A remuneraçio dos fatores e especialmente a remuneraçio do fa

tor trabalho está também ligado com o ni.vel de emprego, no ca-

pi.t~lo VI analisaremos o pensamento de Joan Robinson e Milton

Friedman a'respeito deste tópico e veremos qu~ segundo Joan

Robinson Se a Inglaterra tivesse mantido um alt~ ni.vel de em-

prego mantendo as mesmas ~n~tituiç~es da livre contrataçio de

salários e com o mesmo comportamento dos sindicatos, a espiral

da alta de preços e salários ter-5e-ia tornado cr~nica.

li

I
i

A soluçio podemos ~oncl~ir:é"que quando os salários sobem há

um superplenb emprego, e'e'ntiopr-e cLs a+se 'ao definir o pleno
. !

emprego incluir suficiente desemprego para impedir que os sa-

lários monetários aumentem numa proporçio maior do que a pro-

dutividade.

Esta teoria de Joan Róbinson coincide com a teoria deféndida -
li por Milton Friedman ~ qual ele chamou de"Taxa Natural de de

semprego. Mas quando eles analisam as causas que determinaram

o desemprego na ~ltima crise péla que o mundo ~caba de passar

eles divergem completamente; a posiçio que eles toman frente a

este fato será analisada no capitulo VII "Inflaçio e Desempre-

go".

A posiçio que.o Estado deve tomar frente ao uiveI do en~rego é

uma das posiç~~s mais controv~rtidas nas teoria~ de JoanRobin
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BOTI e Milton Friedman.

Para Milton Friedman o maiorobsticulo ao progresso do ~omem

na sociedade é a intervenção do Estado na Economia. Sua defe

sa da liberdade econ~mica é total. Friedman é coritra qual

quer monopólio do Estado e propõe a substituição dos impos -

tos sociais por uma taxa negativa sobre a venda. Acha que o

.Estado deve limitar suas intervenções ao simples pap eL de as

segurar as regras do jogo capitalist~. Para Joan Robinson a

intervenç~o do Estado não só é necess~ria mas.indispens~vel

tomo o ~nico meid de atingir os 6bjetivos de bem-estar não -

só ~ara uma camada, mas par~ a população como um todo. ~ an~

lise deste posicionamento será objeto de estudo no capitulo

- ."1' • VIII ..

. (c: •.'. Um dos ataques mais profundos que Miltôn Friedman faz à Teo'
I

ria defendida por JoanlRohinson ou·seja à Teoria Keynesiana,

diz respeito a Função consumo.

Para Keynes o consumo depende da renda. Para Milton Friedman

existem dois tipos de renda, a renda mensurada ou seja aque-

la que é registrada'p~ra, (um.perlodo particular; e a renda -

permanente que envolve um conceito de pe~iodo mais amplo em

função da qual os consumidores decidem quanto gastar e qua~

to poupar~ O montante total dis~endido em consumo, como vere

inosno capitulo IX, é em média a mesma fração da renda·perm~

hente independente do tamanho da renda mensurada.

A Teoria da renda permanente foi utilizada por Milton Fried-

man para a z-e f'o r-mu.La ç ao da Teoria Q.uantitativa da Moeda. Es

ta Teoria quantitativa de Fri~dman é fortemente atacada por
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Joan Robinson como veremos no capItulo X.

Portanto nestes déz capItuios tratamos de analisar as ~d~ias,
de Milton Friedman e Joan Robinson situando-os no contexto -'

• A. ,.", •da ClenCla economlca atual e traçando paraleloS entre os po~

tos divergentes e semelhantes tentando explicar O· porque d.es

tesparalelos e·qual sua import.incia para entender a economia

atual. Este estudo ~ útil par.a conhecer dois pensamentos di

vergentes que defendem ou o capitalismo (Milton Friedman) ou

o socialismo (Joan Robins~n)dois sistemas s6cio-pollticos

em cheque pelas crises do mundo econ~mico atual .

.'

•



CAPíTULO I=====:::::===

DADOS BIOGRÁFICOS E OBHAS===~=================~===

a. JOAN ROBINSON

·1
Nascida a 31 de outubro de 1903, Joan Violet Maurice ini-

ciou seus estudos no Saint Paul's Girls School de Londres.,

Em 1925 formou-se em Economia pela Universidade de Cam-

bridge. Um ano mais tarde casou-se com A.E.G. Robinson

professor de Economia em Cambridge, com o qual teve duas

filhas.

Em 1929 volta para !'l Universidade de Cambridge onde é no
..meada "Facú.lty Assistance Lectrice in Economics".

O seu primeiro livro "Economia da C~ncorr~Iicia Imperfei-
. .

ta" foi publicado em 1933;. ela o escreveu par-aiat.aca.r' a

l~gica interna da teoria da an~lise do equil{b~~~ est~ti
, .co e para refutar, com a ajuda dos seus propr10s argumc~

tos, a doutrina, segundo a,qual, os sal~rios são. determi

nados pela produtividade marginal do trabalho.

Reformula ~ teoria do valor tend6 como ponto d~ partida a

determinação. do preço e a produção de uma empresá isolada

que atua como monopolista. Deixando de lado a hip~tesetr~

dicional de concorr~ncia perfeita, mostrou um sistema coe

rente no qual a concorr~ncia perf~~ta e o monop~lio -sao
somente casoé extremos de uma Teoria Geral.

Em 1937 ,e nomeada "universi ty leetr:f.ce11 e) no mesmo ano ,

publica o segundo ·livro "Ensaios sobre a Teor:f.a.do Etnpr~

go", no' qual defende o pr-d.ncLp â o de que o nivelda P:r;oc!.~

_:. -~.:..

. I
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ra e, consequentemente, do emprego, depende da interação

"'.'

entre o desejo de poupar e o desejo de investir. em cap!.

tal real. t uma obra que permite compreender mais facil

·mente os princlpios da Teoria do Emprego, formulad~ por

Keynes em "Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda" •.

'.....Em "Ensaios sobre a Economia de Marx" publicado em 1942,

trata dos principais temas do "Capital", mostrando cla-

ramente que o mais importante éa an~lise da repartição

da renda entre o capital e o trabalho. Nesta obra,a pri,!!.

cipal" preocupação de Joan Robinson é de apresentar as
r .. .

teorias de Marx de uma forma compreensJ.vel para os econo

mistas universitári~s, de acordo, segundo ela, com o que

Marx ~uis dizer.'

Para i.sto, confronta a posição de Marx colocada em js u a

obra "O'Capital", com o pensamento dos economistas que

II
..defendem o capitalismo. Destaca duas diferenças fundamen

tais entre esses 'doí.s sistemas:

lº. Os economistas ortodoxos encaram o capitalismo como

um sistema qu~ reflete a Lei da Natureza - o Laissez

Faire - enquanto Marx o analisa como uma fase transi

tória a uma economia socialista do futuro.

2º. Os economistas ortodoxos apregoam que entre os
,

Va-

rios setores da economia, prevalece a harmonia de in

teresses, enquanto para Marx, o campo econômico
,
e

uma.luta de interesses entre os proprietários e os

operários, sendo estes explorados pelos primei:r'o~.

Para Marx ocapi talismo. nao detém apenas o conf'l:l.to bási
. ,co entr~ os proprietarios e os trabalhadores. Apresenta,
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e :finalmente, analisa a teoriá.·da empresa que conduz a

uma pol{tica de preços.

Em "A Acumulação do Capital" ela prolonga as teorias de

Keynes num estudo do desenvolvimento a longo prazo, da

análise de curto prazo :feito por K.eynes.

E}1l1969 aparece "Revolução Cultural na China" e ano mais

tarde; em 1970, publica "Liherdade e Necessidade",

apx'esenta um novo elemento, indispensável ao ·exame da

sociedade: uma interpretação econ~mica da hist~r~a. A au

tora a:firma que em todas as~p6cas, em todas as~ribos e

em todas as nações, jovens de cada geração :foram'atormen-
Itados pelas normas a eles Lmp ost.as pelas' tradições em que

-6s mais velhos os haviam criado, concluindo que a taref'a

atual da ci~ncia social ~ encontrar as Causas, o modo de

.funcionámento e as consequências da·adoção das ideologias,
. Ao "" .de maneira a :subme t e=Las a cratica racional. S'ea tarefa

da geração atual, ou·de sua parcela em rebelião, ~ reafir

mar a autoridade da moralidade sobre a tecnologia, a mis

são dos cientistas sociais' ~ auxiliá-la -a ver quao neces

sáriae dif{cil eséa tarefa ~ai ser.

I

~.!.~..
I~

Joan Robinson considera que o atual modo de ensino da teo

ria econ~mica ~ insuficiente e, por isso, em "Heresias

Econômicas" publicado em 1971, faz uma análise da teoria
f' ,do equil~brio estatico dos neo-classicos, para encontrar

o que para ela, ~.a :fonte das conf'usoes e sofismas das

doutrinas neo-neo-clássicas contempor~neas.

A autora nao aceita que seja o equil{brio' o conceito-cha

ve'da análise atual, quando na realidade o que observa~os



~ desequil{brio, desigualdade e desperdicio. Procura, en.
tão, encontrar a verdadeirana1.:ureza daquilo que denomin~

mos "capitaln'e que engloba conceitos tão diferentes co

c.

mo: trabalhohu~ano, máquinas e dinheiro para investimen

tos. Faz uma análise dos principais problemas econ~micoB:

produção, distribuição, moeda e,crescimento ,e conclui
-, C'que naoe difl.cil elaborar modelos a partir de um conju!!

to de hip~teses; a dificuldade consiste, justamente, em

'encontrar aS ?ip~teses que tenham relação com a realidade.

Em 1973 foi publicado nA Economia Moderna", escrito con
". , .

juntamente' com John Eatwell~ Fazem uma analise das dife
, Arentes doutrinas economicas desde Adam Smith at~ os nos

sos ,di~s. Separam em cada uma delas, a parte l~gica e . a

parte correta, da parte metafisica, criticando ~everamen

te as teorias ~eo-clássicés.

É também muito interessante a descrição analitiea dos

grandes problemas da economia politica, com o destaquedQs

diversos elementos que devem ser tomados em conta, a fim

de que, cada um chegue a uma opinião pr~pria sobre os
. - "problemas que se l.mpoem a epoca na qual se vive.

Depreende-~e do estudo das obras de Joan Robinson,ser ela

uma pessoa se\Ilpre,dispostaa encontr.ar o'fundo da.verdade

" das coisas. A afirmação que ela faz em sua ',obra "Filoso
, ~ ,fia Economica" retrata ó que nos consideramos ter sido a

filosofia da s~ vid~:
::: ~.

"Uma das razoes pelas quais a vida
moderna tem se tornado tão di!'i
cil, ~ que n~s ~emos acusado as
verdades que antes considerávamos
como defin:i.tivas".
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Mas isto nem sempre. foi f~cll: suas teorias tem sido alvo

~e discuss~es e contr~~~rsias e, ~s· vezes,moti~ode hil~

riedades. Segundo ela conta, quando procurava encontràr

uma teoria da taxa de lucro sobre o capital, visto"que ·a

taxa de lucro~ um rendimento e~ r~laçio ~ quantidade d~

.capital, ela perguntou:· uma quantidade de capital signifi,

ca uma lista de máquinas especificas, estoques de

rial e meios de subsistência? Ou significa· Uma

mate-

soma de

moeda cujo poder de compra dos· recursos destinados ao in

vesti~ento dependem das~axas de· salários e dos preços?

I. Esta pergunta pr-o vo cou uma corrente de :i.nd·ignnção:"todo

mundo, menos Joan Robinson, sabe o que ~o capital!'; di

ziam os seus colegasf ou então tornou-se motivo de hila

riedade nas conferências: "como a Sra. Robinson não se en

contra na sala, acho que posso falar de "uma quantidade de

capi tal 11 , diziam os :economistas. Nunca, por-em , aLgu.emlhe
I, '.. .deu uma resposta a pergunta formulada.
I

Alcançou o mais alto grau na hierarquia acadêmica em 1965,
quando foi nomeada: "Professor of Economics" da Universida

de de Cambridge.

Ê membro .da Academia· Bri tân:i.cae toda a'sua vida tem'· se

dedicadO com eritusiasmo e intensidade ~ tarefa de dar uma

coerên~ia internacional ~ doutrina por ela defendida.

É considerada na "Grã-Bretél.nh.a"a mais eminente especii:'_
. ,

lista universitaria da economia marxista.

E~tre'os economistas.foi"~ primeira n ~ostrar que as con

diç~es reais da concorr~ncia diferiam ~6 esquema cl~ssieo.

Ela mo str-ou a Keynes a' similitude entre a allál:i.scda teo

r- ----r -"

,

.~I
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ria geral dos mecanismos econ~micos capitalistas e a ,ana

lise do "Capital".

Com ela surge uma nova corrente econômica chamada Escola

de Cambridge, onde se iniciou a r-ev oLuç ao keynesiana, da

qual Joan Robinson foi a principal atuante.

b. MILTON FRIEDMAN

Nascido em Nova York em 1912, foi aluno do Prof~

Burns. É membro da equipe de pesquisadores do

Arthur

"National

Bureau of Economic ReseÇtrch", foi presidente da Ássocia

ção Americana de Economia em 1967 e, atualmente, faz pa!:,

te do grupo de assessores do "Federal Reserve Board!l. Tra
_ ..

balhou para a Comissão de Finanças e Comércio da Organiz~

ção de C6operação com a Europa (organização criada depois

da intervenção do G.eneral Narshall) onde teve a oportuni

dada -d e conhecer e partiçipar da criação da comunidade eu

ropéia do carvão e do aço e de analisar, sobretudo, as

consequ~ncias monet~rias do Mercado Comum que se estava

formando.

Para Friedman, maior obst~culo aO progresso do homem na

s~ciedade ·éa intervenção:do Estado na e60nomia.

Em defesa dessa idéia, polemiza per'iodicamente naimpren-

sa norte-americaria com outro pr~mio Nobel de EconomiÇt;

Paul Samuelson, e polariza, a nivel mundial, a oposição

ao'lceynesianis:mó, teoria que just-ifica a intervenção est~

tal como arma imprescindível contra a recessab e a :lnfla-.
çao.
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Sua defesa da liberdade econ~mica ~ total. t contra qual-

quer moriop ó Lí.o·do Esta~o (sobre o ensino, por exemplo) e

pr-npoe a substituição dos' impostos sociais por uma taxa n!:,.

gativa sobre a renda~ Al~m disso, defende a aplicação de

uma taxa de cambio flexivel no com~rcio exterior. Achaque

o Estado deve limitar e desce~tralizar suas intervenç~es,

mas atribui-lhe um papel importante: "determinar.e fazer

aplicar as regras do jogo", isto~, conter os monop6lios,

tanto da ~nd~str{a como. dos ~indicatos.

Friedman restaurou a velha teori-a quantitativa da moeda,
, .preconizando o controle da massa monetaria para regulari

zar a conjuntura econômica. Segu.udoele, inflação e rece~

são dependem da quantidade de moeda colocada à disposição

dos agentes econômicos.

Em 1946, foi admitido como professoras~ociado de eBtat!s

ticada Universidade de Chicago e, dois anos ma.is tarde,

tornou-se mestre !em e con.ourí.a ,

Em 1953, publicou o livro "Essays in Positive Economics",

no qual analisa certos problemas metodol;'gicos que
I

sllr

gem ao se construir lia ci~ncia posi tiva precisa" da qual

falava Keynes._ Trata, ainda, do problema de decidir se

uma hip;'tese ou_uma teoria proposta-deve ser aceita à ti

tulo experimental, como parte do oorpo de conhecimento sí.s

tematizados.

Em 1957, publicou o livro tiATheory of , the -Cornsumption

Pun ct.Lon!' , no qual apresenta uma nová. teoria da funç~o coE:.

sumo.- Testa esta teoria contra um extenso material.

tistico e sugere alguma~ de suas implicaç~es sign.if i ca+

tivas.

I ~

I
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No centro desta teori~ est~ a distinç~o entre dois concei

tos de renda: a renda mensurada, ou seja, aquela que
,
e

(registrada para um perJ.odo particular, e a renda permane!!,

te, um conceito de perfodo mais amplo em função da qual os

consumidores decidem quanto gastar e quanto poupar. O au

tor sugere que o montante total'dispendido em consumo
. ,.~••......--

,
e,

em m~dia, a mesma fração da renda permanente, independen

temente do tamanho da renda mensu~ada. A magnitude da fr~

ção!depende de vari~veis', tais como taxas de juros, grau
, ,..... - -de incerteza com referencia a ocupaçao, p~oporçao da ri

queza com a renda, .tamanho de familia, etc ,

No livro "Un Programa de Estabilidad Monet~ria y Reforma

Ban.caz-Le" publicado em 1960, Friedman faz. um ataque 'ao

atual sistema banc~rio e monet~rio dos Estados Unidos •

t partid~rio da supressão da arbitrariedade nas decis~es

m6net~rias que pretendem ser anticiclicas e declara-se a

fav~~ da inflexibilidade como meio de evitar a ince~tiza

provocada pelas cont:f.nuasmud arrç as s

Para tartto, Friedman manifesta-se a favor da separaçãodes

bancos come r-cí.aLs e bancos de investimento, a favor da des. ~.--

mon~tização do ouro, da simplificação· da divida púb Ld.c a e

a favor de 6ufrasmedidas incorpora~as a um sistema que~-..
'~-',

teria por objetiv6 a eliminação d~s flutuaç~és·monet~~ia~.

Em "Teoria dos ~reçosJI publicado em 1962, .Friedman de
~.i '.

serivolve todos os princlpiosfundamentais da Teoria Eco
-maon~mica', a nivel de gra.n.de detalhe sem, porém, lançar

de um instrumental matem~tico sofisticado ou mesmo abusar

dos exercicios ~eoméi~icos.
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A seleç~o dos t~picos'que constituem cada um dos c ap Í tE.

I·••••
: I
i·;, .

~,.,.:
r ..• ~,

"j
I': . ,, ,
i..

los do livro, mostra claramente que Friedman mantém-se
/ fiel ;.sua vis~o de.Teoria E~onôm;lca, como uma ci~ncia P.2.

sitiva: sob esta ~tica, o valor de uma teoria depende fun

damentalmente de seu poder de previs~o e n~o do grau de

realismo de suas hip~teses num sentido descritivo. Por

isso mesmo, Friedman preferiri concentrar-se naquilo .que

t:
constitui ~ ess~ncia da Teoria dos Preços, e que tem uma

'g~ande utilidade ha an~lise dos problemas cotidiarios: as
; -;' sim" o con.ced.to de demanda é introduzido de maneira qu~

se intui:tiva e logo relacionado com o problema extremame.?2,

·te"pr~tico da identificaçio ec~nométrica. Some~te depois,

é que h~ a discussão da demanda sob a ~tica da teoria da

utilidade.
,.

. :(
De. mesma forma, no desenvolvimento da teoria da produção l

Friedman procura sempre trabalhar com forças extremas de

organizaç~o de mercado'-'competitivo "versus" monopoli~

ta - conseguindo, dessa maneira, estabelecer um contras

te bastante claro e preciso das dif'erentes'implicações de

cada modelo em termos de formaç~o de preços, quantidade

produzida e lucro.

Além do tratamento usual de ofert~ e demanda, Friedman

apre~entaalguns t6picos que constituem a sua
<.

contribui

ç~o pessoal para o desenvolvimento da Teoria Econômica.I;!.
, ,. ':1.to e particularmente,~erdadeiro com referertcia aos Cap tu

, ',/':;" ~. - .

.<

: ,..

(..,

(",,
i

, ;j,
j

f ,
"

.)

1"
!

los III, IV e XIX que inclu~t11,,respecti.vamente, uma anál.!.

se de '''bem-estar''dos efeitos dos impostos diretos e in

diretos, a escolha envolvendo risco, e a distribuiç~o pe~

soal da renda.
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'No mesmo ano de 1962, pubLf.cou o seu livro "Capitalismo e
;' Liberdade"; nesta obra, que melhor retrata o seu, pens~

/'

mento, Fr:f.edmandefende a tese de que as medidas govern~

mentais representam os pr~ncipais obst~culos ao cresci

mento econômico. Opõe-se ao imposto de renda progressivo
, -ou mesmo a tributaçao das herança~o Ele afirma que o' p~

pel do Estado~ deveria ser o de determinar e garantir as

regras do jogo do livre' mercado e das garantias indivi-

duaiso

Afirma que as avançadas civilizações, tanto na arte como

'nas ciências, indústria , agricultura, comez-cf.o , etc., não

vieram de governos centralizados. Seu progresso'se deve
~. . ,

à marrí.fest aç ao de gêniOS individuais ou de um clima so

~iãl'que permitiu diversidade de expressã?o Em caso con
. '

trário,pela imposição de comportamento padr.ao, o Estado

conduziria sua sociedade à estagnação.

'Discute o problema da liberdade, relacionando-o ao Campo

politico e econômico especificamente quanto ao capitalis

mo competi tivo , que' através da s empresas privadas, atuam

no livre mercado.

Para o homem livre, diz ele, o pais ~ um conjunt6 de indi

vlduos que o compõem e não alguma coisa acima ou' abaixo

'dele. Ele reconhece apenas os objetivos que o consenso

dos cidadãos reconhece.

Em 1963, publicou "Histó~ia'-da-Poli tica Honetária dos Es-

t(ados Unidos da Américall_~ juntamente com A. Schwa.rt.z onde

analisam a politióa monetária do seu pais durante um ,p.~

t ' fr1odo de 93 anos. Nesseper10do, o estoque de moeda dos
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E.E.U.U. multiplicou-se 157 vezes. O crescimento do esto

que de moeda verificou"'se tanto nas épocas de contração',

quanto nas de expansão dos neg&cios. Mas as taxas foram

apreciavelmente mais altas. -durante a expansao.

1'/
; ~, .
t ,, '
;,!

As interre1aç~es entre aS a1t~raç~és da moeda e·aS altera

-'/ç~es econ~micas foram estudadas em um período separado

I 1
I...,
L.:

chamado green-back, e referem-se' aoS anos seguintes "a

guerra civil. Segue-se a ini1ação do ouro e o
. .

movimento

, \ da reforma banc~ria antes d~ primeira guerra.
i; ,"-
I

Analisam, também, o sistema federal de rêserva, a crise

dé 1929-19.3.3, as mudanças na estrutura bancária e finan

ceira ~ob o New Dea1, os aspectos monetários das duas

•. I gr?\ndes guerras e o desenvolvimento da oferta e a demanda

de moeda após a Segunda Guerra.
L. ,

Os aútores concluem que existe correlação entre o estoque

de moeda e o cre~cimento econ~~ico, a l6ngo prazo.

A

As forças que determinam a taxa de cresc~mento economico

no longo praz~ e ~ "crescimento da oferta monetária são in

.dependentesdurante oS períodos de estabilidade, maS a

instabilidade do'mercado monetário tem sido sempre acomp~

nhada .pela instabilidade no cr-e scí.merrto econ~mico.

No que diz ~espeito ~ relação entre as ~lteraç~es no volu

me de moeda, a renda e os preços, ficou em evid~ncia que

f '

as alteraç~es monet~rias são frequentemente independentes

das mudanças nas condiç~es dos negócios, -embora uao se
r:
: 1 possa negar que exista uma in:flu~nd.a da atividade

Aéc.ono

mica sobre o volume de moedrt.
!';
, ..
I I
!,;j

[""'1 J
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A conclusão mai.s significat:i.va é que a moeda é o elemento

mais importante dos movimentos de longo prazo e dos

mentos c{clicosi'mas, a curto ~r~zo e dos movimentos

movi
-nao

clclic08 é, apenas, um elemento comum e de igual import~~

cia que a renda e os preços.

·/-'Em"Inflação - Suas Causas e Consequências" ,publicado. em

-,1963, defende a tese de que, em primeiro lugar, a infla
- ,'çao: e causada pela atit~de governamental de emitir indis

criminadamente papel-moeda; em segundo lugar, a interven

ção estatal na'econo~ia, não apenas, contribui para aume!!..

,tara inflação como,
,, ' -incltisive, conduz a dilapidaçao dos
-recursos nacionais tendo, ainda, .a corrupçao como c o n s e=-

A ~. ,'.quenc1a inevitavel.

.Defende tambéni a eliminação de qualquer controle de preç~,
, ,e e contrario a qualquer medida que limite a importação e

e exportação de mercadorias o~ de capitais com o objeti

vo de 6hegar ~ estabil~zação d~ preços ou ao aumento de

produção através de incentivos; e, 'finalmerite, defende a

livre.flutuação das taxas de c~mbio de todas as moedas.

Tomando co~o base a evidência histórica,chega ele ~ con

ulusão de que nãoh~ correlação ehtre intlação e desenvol

vimento econ~mico. Tem havido desenvolvimento rápido tan

to, com a inflação, como sem ela.

Além disso, se'g'~ndo'~le, a ,inflação é fen~meno puramente
\ .•.

monetário e a determinante final do nlvel dos.pre~os
,
e

o estoque monetário~

Afirma Friedman que para o desenvolvimento econ~mico e o

progresso ~ preferlvel uma situação estável

'da à 1.nflação.

e equilibr~
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L ( :Has quando a inflação' existe é melhor deix~-la livre~ sem

tentar reprimi-la.

Em "Balanço de Pagamentos" , publicado em 1967, encontra-

mos o colóquio entre Milton Friedman e Robert V. Roosa so

bre os problemas do balanço de pagamentos dos Estados Uni

>/dos e as perspectivas das taxas de câmbio liyre ou fixas,

de acordo com a posição antagônica de cada um deles.

,
Mesmo que durànte os deb"ates realizados no American Enter

;,'i prise Institute, no mês de maio de 1967, os autores -nao
l " ,

, '

tenham chegado. a um acordo, o livro apresenta uma prof'u.!~

d~ an~lise dos problemas do balanço de pagamentos.
(..

Em "Dollars arid .Defici ts ti,publicado em 1968, encontramos

, , . . . .uma ser~e de art~gos escritos pelo autor em diferentes da

'tas que ·tratam de diversos temas sobre teori~ monet~ria,
t..,:

rl ,.;7.'
I polltica-econômica, relaç~es internacionais, etc.

I'" »»

: '

Nestes artigos ~ncontra-se a essência do pensamento de
:t:,' Friedman sobre a pol!tica monet~ria e o sistema monet~rio

illternacional~

tlPol!±ica Monet~ria ou Poli tica Fiscal", publicado em 1969,
é o relato de uma conferência na qual tratou de saber se

pa~a dirigir ~ ec6nomia deve dar maior importância ~ p~

I!tica monetária pela ação dos meios de pagamento - .tese

defendida por }1ilton Friedman - ou a pol!tica fiscal pela
."~.. ,

ação dasrecei~as e despesas governamentais - tese defen

dida por Valter Heller, professor da Universidade de

I--linnesotta.

Em 1976 a Real. Acadc~ia de Ciências de Estocolmo, Suécia,

conc edeu a Mil ton Fr~"edman o prêmio Nobel de Economia p.~.
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la sua contribuiç~o~ an~liBe do consumo, ~ teoria e a

h1Bt~~ia monet~ria~ e pela demonstraçio da complexidade da

pol{tica de estabilização.

Segundo a Real Academia não é nada comum que um economis

ta logre tanta influ~ncia direta e indir~ta, não somente,

/na investigação cientifica, mas ,também, em relação as p~

,liticas realmente aplicadas.

o nome de Friedmari Bst~ ligado principalmente ~ revitali
-zaçao do papel do dinheiro nos processos inflacion~rios

e, em c on.sequ.encí.a, ~ compreensão da poLdt í.ca mon.et àr-La ,

Esta ~nfase no papel que desempenha o dinheiro, diz a Aca

demia Real, . ' 'deve ser cons1derada a luz da forma como 'os

economist~s, habitualmente, defensores de uma 1nterpret~

ção ren.ovada da 'reoria Keynesiana, ignoraram por completo

durante muito te~po, ai~port<incia da moeda e da poLf.tica

monet~ria em suas ari~lises dos ciclos econ~micos e da in

fIação.

A Academià Real também observou que, "ao começar os anos
,.50, Friedman foi um pioneiro entre os que recomendaram a

réorganização do sistema monet~rio interriacional, baseado

em livres taxas de c~mbio n, e que' ele também est udou c omo

'. se poderia por em funcionamento esse sistema. Sua obra

principal, a "História Honetár:i.a dos Estados Unidos, 1'867-

196o", é con.sLde r-adavp eLa Academd a "um dos' leitos mais,

profundos e distintos de Friedman".

Quando Friedm~n visitou 6 Brasil, ao tratar da inflaç~o

ele afirmou que "a única maneira universalmente ace:Lta de

reduzir ~ inflação,é.redrizir o volume de moeda em circula
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çio, mas se a f~rmula, ~'simplesj p~-la ~m pr~tica ~ um pr~
.•

blema complicado. Dois motivos impedem os governos de ado

tarem essa fórmula, segundo Friedman. O primeiro ~ de or

i.•

dem tribut~r~a: a inflaçio ~ uma fonte de receitas para o

governo. Representa um tributo invis!vel, que toda a, pop!!:,

laçio paga. No Brasil, disse Friedman, com a correçao mone

.~~~ria, os preju!zos seriam menores, mas a inflaçio ainda

; i
I '

l

/,.

[ 3,
I·

i : "r.

r,,
I :
t.i

'continua sendo um imposto que reforça os outros tributos.

O segundo motivo ~ fuais de ordem politica. Segundo Friedman,

uma've~ que a inflaçio est~ em andamento, ~ dif!cil con-
.tê-la sem enfrentar imediatamente um per!odo de recessão".

Friedman mantém-se intimamente ligado ao·National Bureau
", . ,

of Economic Res~arch e a Universidade de Chicago, onde C011

'ç.'1
r'. i,

, .
l. ,

~a c6m uma gr~~de equipe de assisterites e disciprilos. Aos

poucos,' se'umodo de viver também vai criando um est LLo bas

tantepessoal. Durante se~s meses ele costuma fechar-se nu

ma casa de campo situada no alto de uma colina, sempre len
·do e escrevendo.

["-.,
NOutros seis'meses sao mais agitados: ele volta ao campus

.da Universidade de Chicago, participa de conferências, d~

l :
I

• . f'consultas a poLd, ticos e escreve artigo's para a revista
New~week, oride.SBas idéiás despertam' intensa polêmica •

. ,
I

.;

" '·i
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CAPíTULO rr
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KARL YARXVISTO POR JOAN ROBINSON

t muito interessante a análise que Joan Robinson faz
(1) . Asarnento de Marx no campo econornico. Ela insiste,

larmente, na importância que Marx deu ao estudo das
---

do peE:,

.parti c.!!.

crises

econômicas e ~ similitude desta análise com aquela
(2)por Keynes na n'reoria Geral" •

realizada

.'(1)Karl Marx nasceu em Trier em 1818- um:ano depois do ap~
recimento dos Principi,?s da Ikonomia ~olitica, de Ric ardo,
e morreu em Londres, em 1~3- ano em que nascia na mesma
cidade John l'iaynardKeynes. De familiaburguesa, de ori
gem israelita Kari Marx representa o tipo do intelectual"

, r-e vo Lu c Lonaz-Lo , Desde' seus anos de estudo em Berlim, ele
SenIistura ao grupo dos "Jovens Hegelianos" e dos "Liber'
tos", intelectuais da extrema esquer-da v Doutor em Filosõ"

, fia, com uma tese sobre Epicuro, Marx renuncia à Uni versl
dade p'elo'jornalismo (1842). Depois de se ter casad.o -;,
13 de ,junho de 18[,.3, com a fiJ.ha de um barão aLema o 1 an t L
go prefeito de Trier, Jenny von Westfallen, Marx estabe1';;

f . - ....,-ceu-se em Paris. A1 encontra outro a1emao, que se tornara
seu alter ego, Frederico Engels. Depois de ligeira demora
em Paris, instala~se definitivamente em Londr~s~ onde sem
trabalho fixo, viverá durante longo tempo uma vida miserá
vel enlutado pela morte de três de seus filhos, entre 0-;
quais seu único filho varão. Tere:;.de esperar ..os dez últi
mos anos de sua vida para conhecer um relativo,. desafogo
(graças, sobretudo, a seu amigo Engels) e uma ..glória ver
dadeir~. Lá, na capital do capitalismo, ~ que" escrevera -
,(entre outras coisas) a critica- mais violenta j~ dirigida
'contra esse regime: O Capital. Só o primeiro tomo apare-
ce~ durante a vida do autor, em 1867, os dois outros to
mos, inacabados, foram terminados por Engels e publica-
dos depois ,da morte de Narx, ocorrida a 14 de março de
1883.

(2) Keynes, falecido no dia 21 de abril de 1946, aoS 63 anos
de idade, era,sem dúvida, o economista contemporâneo mais
famoso e mais discutido. Como as grandes figuras da esco
La cl~ssica - Adam Smith, David Ricardo e John Stuart
Mill - não foi um mero especialista recluso na torre de
marfim da teoria. Desem~enhou um papel muito importante,'
e seguramente um papel unico, comO elemento ativo da vida
pol{tica, econ~mica e cultu~a1 brit~nica du~ante o peri2
do compreendido entre as dtias guerras: ~omo mecenas pas

f-sou ater um Lmport ant e peso ria vida cultural de seu paaa ;
como <:liretorde uma grande companhia de seguroft'e como
Bu~ do Kí.ng ! s CoLl.ege de Camb r-Ldg e demonstrou qUQ um -
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Milton Friedman ~az.refer~ncia_a Marx muito poucas vezes, e

quando o faz, ~ sb para interpretar a teoria do valor traba

lho, fcomo veremos no deccirrer do presente capltulo.
I \

A Teoria do Valor

-~/~eoria do valor de Marx tem sido sempre alvo de confus~oe

controv~rsia. Para chega~ a·uma apresentaç~o mais compreen

sivel,do que Marx quis dizer, Joan Robinson ini~ia a análi

se a partir das complexas fbrmulas do 3º tomo.
, '.

Para Marx, se~undo ela, realizada a acumula~;o do capital

o sistema capitalista conquista novos seto~es das economias

rurais e art~sanais; a populaç~ocresce, e os investimentos

t~cnicos se desenvolvem, osalár{o real em'geral fica cons-

tante ao'~lvel onde ele foi fixado na economia rural ante
,'1'-":--· rior, ou melhor varia ao.r~dor desse nivel, seguindo areIa

ç~o da demanda dos ca~~talistas e a oferta d6s trabalhado

res.

o excedente total em termos reais ,e a diferença sempre cre~

cente entre a .produ ç ao total e os aaLar-Lo s reaist,otais.

o valor de uma mercadoria. que possibilita a geraçao do ex

-'

tebrico da economia podia ser um notável homem de negb-
cios; por &ltimo, seus escritos n~o econ~micos v~o de
um clássico Treátise on Probabiiity (literário, no sen
tido de n~o mateIl1atico~ao seus a~dos ~ssays ill...... __ !3io.
graphy. Keynes foi, em poucas palavras, um dos genios
i;w.isbrilhan tese mais versáteis de nosso tempo. Não h~l
d~vida de que sua significação histbrica - é não sb pa-
ra a histbria das doutrinas econ~micas- será um tema
de discussao e controvérsia durante um periodo de tempo
indefinido .

, :

. . l



38 .

I. cedente, consiste n~o somente. no tempo de trabalho diretamen--. .

,.te. empregado em produzi-la, mas, também no valor das maté-

rias-primas e instalaç~es necess~rias ~ sua produç~o.
I'

Os meios de pr6duçio transferem ao produto somente o valor

que perdem como meios de·produção. O valor das matérias-pri

mas e subst~ncias auxiliares) tais como o combustivel,entram

.imediatamente no valor do produto, enquanto ~ue o equipamen

to transfere ao produto o valor.que perde pelo uso e desga.~

te. O valor do s meios de produção, por seu lado ,deriva-se do

tempo de trabalho necess~rio para produzi~los, e os meios de

produção supridos pela Natureza sem a assist~ncia humana,

tais como a terra,
,o vento, a agua, os metais nas .mi.n a s e

as madeiras nas florestas· virgens" não transferem valor aL«
,.

gum ao produto. Assim, todo valor é criado pelo trabalho ...

O valor de troca das mercadorias diz Joan Robinson, "deve p~

der ser expresso e~ alguma medid~comum a todas, da qual re

.·1
,~ -.I

presentem uma quantidade maior ou menor ... Um valor de uso,

ou. artigo ut í.'l , somente tem valor porque o trabalho humano
I
I

abstrato foi neleihcorporado óumaterializado. Então, como

deve ser medida a magnitu.de desse valor? Meramente pela quan

'tidade da subst~ncia criadora de valor - o trabalho i .con .:J..

da no ar{igo. A quantidade de trabalho, no entanto,
,
e medida

pela sua dura~~o e o te~po de trabalho, por sua vez,encontra

seu padrão em semanas, dias e horas" ( j )

Esta teoria é coerente e poderia ser o principio norteador do

Economia Marxista,
ra, Rio'de Janeiro,

Joan Robinson, Editora Fundo de
1960, pág. 30.

Cu.Ltu
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.processo produtivo, mas devemos reconhecer que so poderia sçr

efetivo numa economia ideal, onde a produçib fosse ilimitada,

pois na prittica,mesmo numa economia' de tipo socialista, sem

pre existirá por diversos motivos a escassez e o preço esta-
,ra influenciado por este fato.

Qual ~ a relaçio entre o valor e o,preço? Primeirament~, Marx

afirma de forma dogmática que as mercadorias tendem a ser tro

" cadas por preçós quecorr~spondem a seus valores (de tal for-

ma que a relaçio entre,os preços de qualquer grupo de bens
,
e

,a mesma que ,arelaçio de seus valores). o preço ,
e a desigria

çiomonetitria do trabalho incorporado a um bem. Os preços re~

lat~vos 'podem diferir dos ~alores ieLativos em virtude de al,

guma pertu~aç~o l~mporária no mer~ado" mas ~sses desvíos de~

ve~ ser considerados como infra~~es das leis de troca de mer

cadorias.

.Assim, -os preços relativos sao g~vernados pela procura e

los custos. Os custos,'por suavez,sio influenciados pela tec

n í.c a e pela' oferta de fatores naturais da produção. A procura

e influenciada pela distribuiç~o da renda.

Tudo isto difere da teoria ortodoxa em apenas um ponto, mas
. "muito important'e,'"Niü há tendência pa.ra equiLlbrio a longo

prazo, e a taxa m~dia de lucro nio ~ uma taxa d~ equ:i,librio

ou um preço de oferta do capital. Trata-se somente de uma re
-,";part Lç ao m~dia d à , mais valia, total que o sistema capitalista. "-, ( . li )esta gerando o tempo todo"

"),

~:;

:' "

(lt)'Essaisur 1'Ecollomie de,Harx,
. Editeur, Paris, 1971, pago 9.

Joa11 Robinson, Dunod
• ~.r • .,

'''1
\'1
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. .• . ( 5)Segundo .Jo ari Robinson , Marx apenas ac e ít o u a teoria do va-

" lar trabalho de Ricardo, embora muitos acreditem ser ela uma

id~ia de Marx. Para Marx, por~m tratava-se da teoria ortodo

xa evidente e a raz~o de aceit~-la foi a concepçio de que a

força do trabalho tamb~m se troca pelo seu valor. O sal~rio

-> ;; necess~rio para produzir trabalho. O saLar-Lo~ avaliado de

acordo com o tempo de trabalho para produzi-lo. Portanto, °
trabalho apresenta a qualidade

,unica de produzir mais que o

seu pr~prio valor. Hoje em dia, isto pode parecer uma manei

'ra bastante metafisica de considerar as coisas,
,porem, a. i-

d~i~ central e bastante ,s~lida. Diz-se que com trabalho e ou

tros insumos fisicos pode-se produzir bens, os q~ais logo p~

dem ser vendidos a um preço superior ao seu custo, isto
,
e

com lucro.

Os preços relativos das diferentes mercadorias riao tinham ore

lev~ncia para o argume~to central de Màrx, o qual girava em

torno da distribuiçio geral de salários e lucros do produto
, . .'liquido (ou valor adicionado) global da ind~stria. A chave

da distribuiç~o está na taxa geral de exploraçio~a relaçio

entre lucros ílquidos e sal~rios.

Os preços das diferentes mercadorias sio determinados seguiri

do a norma de que, sob condiç;es competitivas, a taxa de lu

era sobre o capital deve ser igualado em todo a sistema. Co-

nhecendo-se o produto liquido em termos f1sicos e sabendo-se
"

,,
que a taxa de lucro é uniforn~e,'bast a saber 'qual é a parte

dos Lucros no valor da produção Liquida, para deduzir o cor-

, "

i (5) Relev~ncia de la Teoria Eeonomica, Joan Robins6n, Coll~c
ted Pa~ers IV, Ediciones Martinez. Roca S/A, Barcelona,
1976, pág. 91.



IrespondBnte padrio de pre~os.

/
'. NO proprlo Marx nao conseguiu formular claramente este argu-

mento. Cometeu um erro ao calcular a relaç~o entre preços e

valores-trabalho. Isto s~rviu de argumento a seus criticose

confundiu a seus seguidores. O "problema da transformaç~ollcon

verteu-se em pons asinorum da teoria marxista.

Depois que Sraffa o 'resolveu corretamente em "A produção de

~ercadorias por meio de mercadorias", salta.~ vista que -uao
encerrava nenhummist~rio. Basta estabelec~r claramente os

pressupostos e não perder a cabeza. O problema ~ resolvido
,por si 50.

.. Cons-idere-se a matriz Lrisumo-s-p r-oduto em termos fisicos de u-
\

I -
i
;
i

ma economia industrial sem come.r-cí.oexterior. Se prevalece a'.
...f:::,:: concorr~~cia,rio sentido a longo prazo de igual, '

de acesso a 'todos os mercados de modo que 'impere uma. taxa de
!

facilidade

lucro uniforme sobre todo capital investido, então, a esta
I·' .

~(. '. taxa de lucro vigente corresponde um determinado conjunto de
ipreços relativos pa~a todas as mercadorias e meios de produ-

ç~o e um nivel de preçds internos de qualquer unidade de me-

.dida. Paracadaprodutori o custo do trabalho em termos de

seu prbprio produio ~ tal que o excedente que obt~m por tra-

~ ~ ,
commanddi 11 ) uma unidade de quaLquer'mercadoria e superior .,

balhad6r. chega a cobrir exatamente a taxa·de lucro vig6nte

so~re o valor de capital por trabalhador em que opera aque-

Le . Em consequencí.a, o "trabaÜ;o que pode adqui;rir (11 labour'

quéntomaior for.a relação' capital-trabalho implicita em sua

produç~o. (Do ponto de v~sta do trabalhador, o sal~r~o real'

depenae do~.preços dos bons que SUa faml1ia deseja comprar)(G)

..., ,
'\

(6) Relevancia de la Teoria Economica. Opw cito pago 7~
;..,
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,o produto bruto de qtialquerperiodo inclui a substituiç;o dos
1

meios de pr-o duçao desgastados no processo I~'.' " " :' ':C.'·. :'. I.

Se o estoque de meios depr6duç;0 se encont~asse em si

tuaç;o de equilibrio e nao tivesse havido nen~um avanço téc-

nico durante o periodo de vida da planta agora existente, se

ria possivel conceber em termos fisicos a quantidade subtrai.:..

da da produç~o bruta em 'virtud~ de substituiç~o do capital

constante. Poder-se-ia deduzir do produto fisico de cada ano
. . ~ -o equivalente dos meios fisicos de produçao desgastados duran

te o ano, peça por peça. Por conseguinte, se se opera com um

,tipo particular de maquí.na durante de z.tan os~ deve-se subtrair

da produç~o de m~quinas desse tipo fabricadas esse ano, o nu

mero de "máquinas que levam dez anos em funcionamento. As.
,ma-

qui~as. com ,nove anos de funcionamento convetem-se em máquinas

de dez anos no estoque do ano seguinte e assim sucessivamente

No pro~esso de reproduç~o simples,deve ser destinadas a subs

tituiç~es toda a produç~o anual de maquinaria. Quando. se rea-

'liza uma reproduç~o ampliada a um ritmo constante, parte da

produç~o de maquinaria figura no produto liquido e o estoque

de máquinas ~om a mesma data de fabricaç~o aumenta na .me sma
~proporçao.

Em realidade, estas condiç~es nunca -sao cumpridas por comple

to. A distinç~o entre produto liquido e ptoduto bruto n~o e e

xata ne~ em termos fisicos, ne~ em termos de valor. Po~éln,po~

to que nos interessam ,:/:/?sobretudo,os concei{os básicos, pode-«

mos ~ermitir-nos~ o uso de categorias simples que
,50,se ade-

quam ~ realidade em uma medida muito aproximada. SuporidD-~G

corresponde uma relaçi6 de preços concrétos, podimos dar . 'JB

portanto, que a cada taxa de lucro vigente em nosso sistema
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o passo seguinte. Sem modí.f Lc'ar-nenhuma circunstância em ter

mos fIsicos, calcularemos os preços que se dariam com todas

as outras taxas de lu6ros pos~iveis.

Comecemos pela taxa de lucro'nula. Nesse caso, o rol de sa-

lários constitui o único custo de produção em todas as li-

nhas. Os preços relativos das mercadorias são proporcionais,

ao tempo de trabalho direta e indiretamente necessário para

sua produção. Pod~-se medir o estoque de meios de, Frodução~
,

xistente pela quantidade de trabalho nele incorporado e e

posslvel expressar a relação capital - trab~lho, par~ a eco-

no~ia e para cada.linha de p~odução, como 'a relação entre o

t6fupode trabalho incorp6rado nos meios de produção e o tra

b aLho .emp regado nesse momento. O valor de uma mercadoria em

termos d~ trabalho incorporado (labour embodied). é idên-

tico ao valor em termos 9.0 trabalho que esta pode adquirir

(labour commandid).

Passemos, agora, ao extremo -opost o e consideremos 'os preços
. ','

com uma taxa de salários igual.a zero. Neste caso; os lucros

absorvem a totalidade do produto liquido. A taxa:de lucro
,
e

determinada pela taxa de auto-reprodução do estoque de meios

de produção e os preços das mercadorias coincidem com as pr~

porç~es do valor total de capital direta e indiretamente ne

cessário para sua produção.

Em um caso particular, em que circunstancialmente a 'matriz

insumo produto c:m ter'mosfIsicos seja tal que .t.o das as mer-ca

." .,::-'
relações

dorias apresentem a,mesma relaç;o entre trabalho incorporado

e trabalho corrente e o processo de produção detadas e~as ~

presente a mesma estrutu~a temporal de custos, as
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ide preços determinadas pelo produto por unidade de trabalho

são idênticas àquelas determinadas pelo produto por unidade

de capital. O valor do capital em termos de uma unidade de

produto liquido ~ independente da taxa de lucro. Com todas

as taxas de lucros, desde zeroat~ a taxa m~xima correspon-

dente a sal~rios nulos, resultam preços proporcionais ao "va

·lor" de Narx.

Em geral, o padião de preços varia com a taxa de lucro. AI-

guns ppeços sobem e outros baixam'<luando aquela aumenta. Evi

,dentemente, um aumento neste sentido nã'o ~"um processo que

I. tenha lugar no tempo; ~ somente uma forma c;moda de expres

sar uma·comparação. de diferenças.

Quando as mercadorias que comp;em o ~roduto liquido ap.resen

tam, em ?onjunto, uma relação entre trabalho passado incorp~

rado e trabalho corrente superior a relação geralmente impe-
I

ratite, embora apreéentem uma estrutura de distribuição dos

insumos no tempo mais ou menos parecida, à medida que vai au
Amentando o tipo de ~ucro,: vai diminuindo em consonancia o

valor do capital em termos de uma unidade de produto e vice-

-versa. Por~~ quando suas estruturas de distribuição dos in

sumos no tempo apresentam diferenças not~veis e as quantida

des de trabalho não são muito dispares, o valor do capital

pode diminuir e aumentar à medida: que vai subindo o tipo de
(7)lucro.

No sistema de.Marx, para c~iar valor, o tempo do trab~lho de

de dois grupos distintos 'de raz;es. Se se introduz um novo
ve ser'socialmente necess~rio, o qual "pode variar ClT! fUIH~ão

processo que poupa trabalho, o tempo de trabalho socialmente

,,------~---------'------(7) Relevancia de'la Teoria Economica Op. cito Pago 74



,necess~rio anconpo r-a do no bem em apreço e reduzido,
I

e seu va

lor consequentement~ cai. Mas a procura tamb~m in~luencia o

valor. Nenhum bem comporta valor, -a nao ser que seja procur~

do, e, quando h~ superproduç~o de um bem especifico,parte do

trabalho nele incorporado passa a n~o ter sido necess~rio p~

ra atender a procura, e o valor m~dio da produç~o total dd

bem em causa e, consequentemente, reduzi do"

Quando Milton -F'r-Le dman trata da distribuição,
,

ele faz uma ra

pida an~lise da teoria do valor trabalho de Marx da seguinte

forma:

"o trabalho, diz Marx, e explorado porque o tra
balho produz todo ó p ro du t o, mas só recebe paE.
te dele. .Ma s mesmo que houvesse algum sentido,
sig~ificativo em que o trabalho produza todo o

produto, por que e que o resultado
um sinal de exploração? Só ~ "mau"

e "mau" ou
se o traba

lho "deve" receber 'o que produz - o
~ti~a fundamental que se

que e a

propo siçao mencionou "a
cima. Naturalmente, mesmo se se aceita a pro-
posiçao ~tica b~sica, a teoria marxista da ex
ploração .~ logicamente falsa. Evidentemente aI

se deve atri
buir ao capital nã:o humano"
guma parte do produto do presente

C9 -),

o capital humano ~materias-primas e equipamentos que, para -

Marx, não c~iam valor) do qual fala Milton Friedman só trans

fere o Valor da parte utilizada na produção, e deve ser remu

(·9 ) Teoria
Rio de

dos Preços, Milton
Janeiro, 1971, pago

Friedman,
221.

APEC Editora S.A.,

n erado somente pelo s<:):q valor de reposiçao. 'E o trabalho que

cria o valor, seria remunerado pelo valor que el~ cria. Isto

(.S') Economia Marx i st a , pago 33
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porque, para Marx, a "acllmulação de capital" j~ teria sido
i'

comple~adapelo sistema capitalista que, para ele, era um

sistema de transição.

Marx acr~tlitava que, sob o socialismo, a téoria do valor do
--trabalho se efeti~aria, quandó a produção estivesse sob o

controle re~l e planificado da sociedade, que estabeleceria

a relação entr.e o tempo de trabalho social empregado para

produzir certos artigos e o volume de necessidades sociais

a serem satisfeitas por esses artigos".

Num regime ~apitalista, diz Marx, não e possivel que o tra

balhadorreceba o valor do que ele produz, .pois os c~píta-

listas devem tirar do trabalhador a mais valia para acumu
,

lar; 'mas ·em regime socialista, a lei do valor sera observa

da. Para Joan Robinson este perisamento de Marx se justifi

cava, porque ele esperava que o socialismo chegasse ao ~o~

der depois que o capitalismo tivesse preenchido a sUa fun

ção hist~rica da acumulação. Ele supunha que ainda ficaria

algum investimento para ser feito, mas o ~ontante seria se~

relevancia. Infelizmente, o socialismo apareceu nos paises

subdesenvolvidos rodeados de inimigos. Dessa forma, em lu-

gar de distrib~i; ãmais'valia para ~s trabalhadores, tem

sido obrigados a c6ntinuar extraindo essa mais ~alia para

industrializar-se e para defender-se.

o Pro duto

Marx d~vide o produto industrial liquido em duas partes: Ca

p í, tal varLaveL (.10 ) e .maLs valia. o capital vari~vel
,
e a-

~~"'<"-,..,..----:----::-:~_._---------,lU) Economia Narxista, op . cit., pago 21.
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queIe que representa o trabalho humano ou vivo que entra no

processo produtivo

A mais valia ,c), que cobre o lucro liquido, os juros e o
,

aluguel, e o excesso do produto liquido sobre os s aLar-d.o s.

A diferença entre o produto brut6 e o liquido e o capitalfi

xo (s) que consiste em instalações e mat.er-La s-ep rLma s .

fixo no sentido de que nada adic~ona ao valor da produção,

alem do que perde no processo de produzir, sendo que o novo

valor adicionado e devido ~ mão-de-obra adquirida pelo capi

tal vari~vel. As instalações fixas contribuem para:

valia (c) somente na medida de sUa taxa de uso e

amais

desgaste

e de depreciação. Assim, S consiste. em depreciação mais as.

materias-primas~ O produto total em qualquer p er-Lo do çum ano

por exemplo, e 'então representádo por (c + v + s L,

Definida a estrutura, o ponto crucial do argumento de Marx

e que "só o capital vari~vel trabalho vivo - empregado na

produção e realmente criador de valor. O capital constante

os meios de produção embora necess~rio ~ produção so se

torna rele~ante quando e se posto em açao pela ou
(.12)

juntamen

com o "trabalho vi '1/0" Mas capital constante e ~api

tal varLaveL tem tambem outra sign~ificação·. O cap i, tal vhr.i~

vel "representa a parte do valor trabalho que se realiza nes

se mo me.nto , constitui,da dos custos salariais. O capital co ns

tante representa o re~~ante, ou .seja, o estoque de
"'/.'::!":.

mate-

rias-prillla'se o equipamento . Esta divisão corresponde a i

déia d~ que o capitalista obtem uma lI1aisvalia devido aO ca

(.11) A Economia de }Iarx, Alexauder. Uabiky, lho de Janeiro
,

Joan Robinson, pago
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pital destinado a pagar sal~rios, enquanto que as mat~rias-
, (1) )-primas so pod~m produzir seu proprio valor

Capital Vari~vel

Joan Robinson não dá uma 'definição do que e,para .Harx, oca'

pital variável; ela passa diretamente a analisar como oca

pital variável atua dentro do campo economico. Assim, antes

de comentar a análise de Joan Robinson, apresentamos a defi

niç~o de Jobet, segundo a qual, para Marx, capital variável

"e o que se investe na força do trabalho, isto e, o que se

destina a manter a massa trabalhadora, para dar-lhes forças

para .pr-o.du z í.r' ( salários). O capi talvariáve'l, ou salários,

e denominado assim, porque se transforma no processo de pr2.

du ç a o , produzindo novos valore~n(l4:)

Para Hoger Garaudy, esta massa trabalhadora "fornece cada

dia uma certa qu~nt~dade d~ energia; para reconstitul~l~

consome certos produt6s (seus meios desub~istencia:habita

çao, mobiliário, indumentária, alimentação, etc.) e deve,p~

ra que a força de trabalho continue a afluir, se repro duzir.

Deve, pois,' ter os meios para manter's.ua famllia. Por fim,

tem necessidade de um mi n i.mo de cultura ou de habilidade que

exigirão, para serem adquiridas, tempo, isto e, despes~s:
,quanto 'maí, a "quali fic a do '.' e o op erario maior o tempo de tra

balho s o c ia Lmen te n ecesssarLo
. .' Cp:)consagrado ao a p r e n d L za do . :J .•

------'- -----_._-_.-'---
(..(3) Ensay o S 50 br-e la Teoria doL Crecimiento Econo m í co,Joan

Robinson.
(ll1) Los F'un.dame rrt os 'deI Na r-x í smo , Julio Cesar Jobet, Di(>-

genes, M~xico, 1971.
(15) Karl Marx, Ro~er Giraudy, Zahur Editores, Ri6 do Ja-

neiro, 19G7. ,.
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Os meios que tem o trab~lhador para manter a SUa familia -sao

o ·produto do seu trabalho, i~to e, o sal~rio. Para Marx os

sal~rios reais dos trabalhadores tendem a ser constantes.

Capital Constante

O cap i,tal constante compreende os meios de produção que en

tram no processo produtivo. Marx tamb~m o dériomina de a pa.E.

te passiva da produção.

Para Joan Robinson afirmar que so o t.rabaLho produz valor si~

nifica que nao e correto tratar o capital como "fator de prE..

. du ç ao !",

Importante e dizer que possuir capital nao .e uma atividade

produtiva. "Os econ í.mí st a s acadêmicos, por tratar o .capital

como pr-odut i vo., costumavam insinuar que os capitalistas mere

cem o reconhccimerrto da sociedade e justificam-se,plenamente,

em auferir renda de sua propriedade. No passado, uma certa

razãó podia ser dada a este ponto de vista, tratando-se como

indistinta~ a proptiedade e a;empresa. No entanto, este m~to

do de confundir a questão não tem mais efeito. Hoje em dia,

o div~r~io entre a propriedade e a empresa vem-se torna:ndo

cada vez mais complet6, e a ~ltima ilusão do sistema capit!-!_

lista, no se~tido de que o capital e o fruto do trabalho c

da poupança da pr~pria pes~oa, ~ assim destruida" (16)

admi t e que o cap i,tal e sempre ·usado a plena capacida de. A.l em
disso, supoe que a capacidade de produção de uma certa quan-

tidade de capital ~ rigidamente determinada pelas c o n di c o e s

t.ecn.í.c as . A t ax a de jurop não tem influencia sobre a .estrutu

."

( 16) Economia Marxista, Joan.Hobinson,
,

l? a ~s· 39.
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ra do capital, e a taxa de· sal~rios reais o afeta apenas in

diretamente atrav~s de sua. iriflu~ncia no progresso
(17"')

tecni

co"

A Mais Valia

,
Para produzir o valor do trabalho um operario precisa .somen

te a meta~e da jornada de trabalho; a outra~etade o oper~-

rio trabalha para o capitalista. "Se o operário fosse inde-

penden~e, ele trabalharia a metade da jornada para ganhar

a SUa subsistencia, isto e, 6 trabalho ne~ess~rio. Mas o 0-

~erário deve n~o s~ reali~ar o trabalho necessário, mas tam

bem um trabalho a~icional n~o pago, em beneficio
(18- j

do capit~

lista" ao qual Mar~ chama de mais valia. o capitali~

t~ procura um lucro. e e~te ~ proporcionado pela mais valia,

criada pelo o~er~rio no processo de produç~o.

"A teoria do valor trabalho
,e a:base da teoria da mais va-

lia, que reduz a uma unica origem o lucro, o juro e a renda

territor~al, da compreens~o da dialetica da acumulaç;o do
i

capital e . -da paup err, za ç ao dos trabalhadores.

Em uma palavra, a teoria do valor-trabalho pode, por
,si 50,

fundamentar a Economia Poli.tica como ciencia, dar sua unida

de si.nt et i.ca e sua racio:nalidade .í.nt erna!'

Marx conduz sua argument.aç ao em termos de três relações: s/v,.

a taxa de exploraç~o, c/v, acomposiç~o organica do capital,
~.

e s/c + v, a taxa de lucro.

Economia Marxista, ,
.10 an.Rob Ln son , pago( 17 )

D.8)
(.19 .)

Los Fundamentos deI Marxismo J l' C J b t .~ 100,. . , li_lO csar o·e-,pag..
Ka rL Marx, Roger Garaudy, Zahar gditores, Ri.o de Jan.ci-
r-o , pág. 171.'
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a. A taxa de exp1ora~ã~ (s/v)

A relaç~o dos termos trabalho suplementar e trabalho ne

cess~rio ~ chamado taxa de exploraç;o, isto ,
e, a rela-

ção do tempo que o operário trabalha para o capi t.a Ld st.a

sobre o tempo que ele trabalha para si mesmo.

"A taxa de exploração, em qualquer momento, ,e determi

nada pela diferença entresal~rios reais e a pro dução

total. Mas, exclu1da a hip~~es~ geral de que a taxa de

exploraç;o aumenta com a crescente produtividade do tra

balho, ..nao há lei que governe o seu movimento . A teoria

acadêmica, não está ,em situação melhor. Se há .alguma

lei que governe a distribuição de renda entre classes,
..nao foi ainda descoberta"

A teoria d~ Marx repousa na hip~tese de existir uma ta

xa constante de explora~;o. Certas causas que podem le
,

var a um acr~scimo na taxa d~ exploração s;o tratadas w

mo t ,.. . t' .endencLa s comp ensa .oraas, o número de horas de tra

balho pode ser estendido (com um sal~rio diári~
I

constan

te) e a intensidade do trabalho pode ser aumentada - im

p r-rimi.n do-c se maior velocidade ;;'S máquinas, por exemplo.

Os salários rqais podem ser reduzidos, ou uma quantida-

de crescente, de m;o-de-obra pode' ser empregada em ser

viços diretos, onde tanto o capital por operário quanto

os ,sal~rios reais são anormalmente baixos (21 ) Uma 'vez

que o lucro por unidade de capital tende a ser o mesmo,

mas o cap{tal ~or oper~rio -nao, a taxa de exp Lo r-a ç âo (l~

,
pago'(20 )

(21 )

Economia Ma r-x asta , .Joan Ro bí.uson ;
Ld ern , p a g , 70.
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cro por ope~~rio) 'n~o ~ igual em ind~strias diferentes •

.Esta tende a situar-se acima da m~dia," onde o capital
por operária também est~ acima da média'.

Estas tend~ncias, todas as quais ajudam a elevar a ta-

xa de exploração, tem limites óbvios, e Mar-xargumentá

que elas não podem ser suficientemente f'ort.es para coE.

.trabalançar a tend~ncia decrescente da taxa de lucro.

Isto pode ser admitido pronta~ente; mas o crescimento

da taxa de e.xp Lo r-a ç â o resultante do aumento da produti

vidade, com o n~mero de horas e a intensidade de traba

lho constantes, salários reais também ~onstantes, Nnao

é limitado da mesma maneira. A produtividade podecres

cer ilimitadamente e, se os salários reais sã~ consian

tes, ~ taxa de exploração cresce com el~. Marx parece

um pouco confuso neste ponto, pois quando começa a di~

cutir o efeito de um ~c~é~cimo de produtividade sobrea

taxa de exploração, no meio do argumento passa a"discu

tir o efeito da mudança da extensão do dia de" traba
lho (22 )

Segundo . (23)Joan Roblnson , o conceito chave rio sistema

de Marx. é" a taxa de exploração, si:" a relação entre lu

cro liquido e salários no valo~ adicionado. Pode~se e~

pressar adequadamente como a parte dos lucros no.valoF

do produto 11qüido ou .1 menos a parte dos salários'.(ov

da fórmula repr-e sent a , aqui,o roJ.de ~nao o

,
p a g v- 71.

(23) Relevancia da Teoria Economica. Pag_ 77.
.Joa n no b i.n son,
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fundo do saLa r-Lo n }',-
Dadas as relaç~es insumo-produto em termos fisicos e a

parte dos s aLa r-Los, pode-se calcular a taxa de .Lu cr-os e

o padr~o de preços que esta implica.

Na exposiçao de Sraffa, em termos de SUa mercadoria

dr~o, resulta, segundo ela, um pouco dificil a taxa de

,exploiaç~o. k'mais ~imp16s assumir o argumento em ter-

mos do trabalho pelo quàl se pode trocar c a da. mercado-

ria (labour commanded). Consideremos que uma hora-homem

de trabalho e um d;lar. Ent~o, conheceremos o rol de sa

l~rios do sistema em dolares. Conhecendo a taxa ·deex-

ploraç~o, saberemos o valor em dolares do produto 1i-

quido, os preços em dolares das,mercaddriase a taxa de

lucro, compativeis com aquela.

Em consequenc~a, a transformaç~o passa da taxa geral de

exploraç~o abs preços das mercadorias. Buscar o sistema

de preços correspondentes aos valores v í sto e, os pr~

ços que dar-se';'iam com taxa dos saLa rLo s igual a unida

de), s up o e dar um .ro deio de snec ess~rio .

o famoso argumento, segundo o qual se uma saca de t~iho

pode ser trocada por x toneladas de ferro, ambos devem

conter a mesma quantidade de trabalho, pode ser refonn.~

lado nos seguintes t er-mo.sr quando na economia as taxas

de lucro e Sa La rLo s sao uni forme s , ov.id en te rnen te

quantidades ca t ada s das duas mercadorias co nt er ao -a mes

ma quantidade decust6s de produç~o, os quais distr.i.-

buir-se-~o em sal~rios pagos pelo trabalho c a taxo vi
gente de lucros sobre, ~ valor do ,ç.ap:it~J",!F~;cta ~,~i.licj:i.

r-e t amerit e ne c es sár':i.os par-a pro du zl-1o s ,



, b. A c ompo sLç ao" organica do capital tc/v}

t~cnrcas, varia de acordo com os setores.

A composição organica do capital imposta pelas condições

Para Joan Robrnson dizer que os preços relativos

pondem aos valores relativos e a mesma coisa que

que as taxas de exploração as mesmaS em todos-sao
mos da .in du st r-La , Nas' se o capital utilizado por

corre~.

.di zer

os ra

traba-

lhador (composição organica do capital) e diferente de

uma ipd~stria para outra, enquanto qu~ o lucro por traba

lhador ~ o mesmo ltaxa de exploração) o lucro por unida-

de de capital varia necessariamente em função inversa ao

capital utilizado por trabalhador.

Ser~a verda~e que a taxa de lucro e a taxa de exploração

sejam simultaneamente ~guais em todas as ind~strias se a

relação capital/trabalho (composição organica do capi-

tal) seria igual em to das part es , Na s , "Marx mo stra que

o capital por trabalhador varia de acordo com as

çõest~cnicas, enquanto que a concorr~ncia dos

listas tende a uniformizar as taxas de lucro. Ent~o

taxas de exploração não podem ser uniformes e os
-relativos nao co r-r espon dem aos valores"

condi--

capita -

as

preço s

o co ncei, to marxista de composição organica
( q r: )de capital ,,:,":J

.aprc senta um'~,:ambf~t~idade ,'segundo Joan Rob í n son . Na rx a

define como a relação capital constante - capital

vel, porem, sua significação reside no v~ticinio de

-------_._-.----_._---
t21t'Y

(25 )

Essai sur l'Economi~ de Marx,
,

Joan Robinson, pago
Helevancia de la teoria Econornica, Joan Hobinson.

12.
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uma composição organica crescente dará lugar a uma te!!.,

d~ncia decrescente da taxa de lucro sobre o capital.

o capí.tal variável, ou se:ia, o fundo de sa lário.s, for

.ma parte da inversão necessária parÇl empregar opera:...

rios. Por conseguinte, quando o tipo de salários é mais

elevado ou transcorre um prazo mais longo entre opag.~

mento dos s~lários e a cobrança dos produtos vend~dos,

tem que ser maior o 'valor do capital de exploração da

,empresa. De outro lado, quan t;o mais longo o lapso que

m~deia entre o inicio do -trabalho e a·percepçao dos sa

lários, ~aior será a quantidade de cr~dito. sem juros

qu~ o trabalhador deverá conceder a ~eu patrão. Não há

motivo algum para supor que uma redução da -proporçao

que representa o fundo de salários em relação aos e1e-

. men't.o s restantes da inversão, deva reduzir necessaria

mente a taxa .de lucro.

A colocação nao deve girar em torno do fundo de sala--

rios, na opinião dela, mas sim, em torno do rol de sa-

lários. Quando a relação entre o valor do capital e o

rol de salários vai crescendo --em comp ara ç ao com a par-o

te que repre rs en tam os lucro s no valo i- do pro du to li qU2~

do, não cabe d~vida de que a taxa de lucro deve estétr

diminuindo. (Nos uLt Lmo s tempos, a. c ó mp o sLça o organica
.-entendida neste sentido nao parece apresentar nenhuma

forte tendencia a aumentar a, caso venha a· suceder,

os monopblios, sem d~vida, dispbem de poder suficiente

para aumentar a taxa de lucro na me~ida correspondente

de modo que não e de'se esperar que produza uma di.m i.>-

nuiçã~ ,da t.axa de lucro a longo prazo).



Marx não levou em..consideração a influencia da taxa de

lucro sobre os preços dos meios de produção; realizou

todos os seus caLcuLo s em termos de valor - t r-ab aLho ,vEs

te ~ o motivo de que SUa propria colocação do problema

da transformação não foi exata). O conceito bu camposi
-çao organica mais concordante com sua maneira de pensar

~ o de rel~ção entre o trabalho incorporado no estoque
de bens de capital incluso o fundo de sal~rios) e o ka

balho empregado.

Sraffa elimina o capital variável com base na suposição

de que oS salários sao pagos com as receitas obtidas p~

las-vendas do produto liquido. Isto -nao afeta a essen

cia da colocação; constitui uma simplificação conveni-
ente.

c. A taxa de lucro (s/c + v)

A taxa de lucro sobre o capital 'tende a ser igual nos

diferentes setores, pois o fluxo dos capitais são atrai

dos pelos setor~s onde os lucros -Sao superiores a ,
mc-

dia, e tirados dos 'setores onde .0 lucro ~ inferior a

m~dia As diferenças temporárias na taXa de lucro

dos setores particulares podem ser devidas a demanda.

Os economistas neo ..cLa ssico s segundo Joan Hobinson nos

estiveram enganando todo este tempo. Em sua,opinião,atê

constatar que· a teoria simples do valor trabalho -nD.O

concede adequada Lmporu ancLa aos lucros, para inferir

dele que stia pr~pria teoria ~ correta~
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BUbn - Baw er-k escar-neceu da teoria dos preço sde produ,
-

ç ao exposta no volume 111 de "o capital", tachando-a de

''vulgar teoria do custo de. produção".

Porem, sUa propria teoria -nao tem sustentação, segundo

Joan Robinson, pois para incluir os lucros na teoria
,

dos preços, e preciso dispor de alguma medida do valor

do capital sobre o qual devem ser pagos os lucros.BUhn

fracassou no .seu intento de medir o capital em termos

do periodo de produção eWicksell teve a honradez de ad

miti-lo.

o sistema neo-cl~ssico depende essencialmente da ideia

d~ substituição entre os fatores de pr~dução~ de ..mo-

do que, com "um dado grau de con heci.men tos v , 'uma taxa

de lricro mais baixa est~ associada a uma relação capi-

tal-produto mais el~vada. Um dado grau de conhecimen-

tos", vem representado por uma serie de tecnologias aI

ternativas para produzir um dado produto liquido,todas

perfeitamente elaboradas, cada uma com sua correspon·-

dente matriz insumo-produt~ fisico.

Quando impera o valor-trabalho, cada tecnica conta com

seu próprio valor de capital por trabalhador cmpregado

(em termos de uma unidade 'de produto liquido), indepe~

dentemente da taxa de lucro. Só se incluem aquelas t~~c

nicas que reprcsentam a combinação de custo minimo a

alguma taxa de lucro. Portanto, uma produção por tra-
.-

balhador mais reduzida deve ser associ~da a um valor

inferior de cap i,tal por trabalhador, UI11mo vi.mento ao

longo das~rie de té6nicas, passando do tipo de salá



rios mais baixo ~o mais elevado (e a taxa de lucr6 mais

baixa),
,
e um movimento que vai se aproximando a uma pr~

duç~o por trabalhador mais el~vada, associada a uma
ti
I " maior quantidade de capital por trabalhador; por canse

guinte,pode'ria ser confundida com uma "substituiçi\O de

trabalho por capital.". Porem, quando o valor do capital

requerido por cada tecnica varia com a taxa de lucro "na

da impede que em alguns periodos um sal~rio mais baixo,

va associado a uma produç~o por trabalhador mais eleva-

'da, com a qual a ilus~o da substituiç;o perde todo fun-

darne nt o,

A s.ubst í, tuiç;o , entendida neste sentido, constitui ilu

caso. Uma -comparaçao entre econom'ias, c~

da uma com ·sua taxa de,lucro distinta, cada uma com seu

futuro e seu passado particulares e suas correspondentffi

taxas de lucro, porem·todas com a mesma gama de possibi

lidades tecnicas, e uma construç~o artificial. Em ~~ali

da d e , duas economias com duas taxas de lucro distintas

devem estar separadas :1'10 tempo e no espaço. N~o h~ ne-

nhuma forma de passar de uma taxa de. lucro para outra;

ademais, ~ muito improv~vel que ~e disponha de uma iden

tica gama de possibilidades te~nicas.

A variaç ~o da relaç ~o do s fatore s tem l.ugar no t.ompo,

em virtude de um p~-ocesso de acumulação, e vai
//.:':J;!".

associa

da a evolução' dos conheciment.os tecnicos. E p o ssLv cL qU(-l

a direção da mudança tecnica acuse uma 'certa Ln fLu en c La
'~

1""
ImIj da disponibilidade de mão-de-obra e de recursos na tu-

rais; ,por(~m" comp aran do uma parte do mundo capitalista

com outra, pode-sü apreciar diferenças muito grandes
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nas taxas de saiários reais com uma'taxa geral de lucros
mais ou menos parecida. Os Estados Unidos -sao um e-
xemplo notório de 'pais com salários altos e um valor
elevado de capital por trabalhador empregado. Segundo
o esquema neo-clássico, isto deveria estar associado a
uma taxa de lucro muito baixa; n~ú há provas de ..que
assim ocorra.

Vejamos o que pensa Joan.Robinson1 35 anos mais tar-
~' de de ter feito esta análise: ~la dO' (26)

. J..Z , -que nao
considera 'o Ensaio da. Economia Marxista como uma tcrJ..-
tica a Marx; pois o escreVeu para alertar. aos colega~
bu~gueses da exist~n~ia de id~ias penetrantes e im-
portantes contidas no "Capital" -que nao deviam con-

.:,"
tinuar a ser negligenciadas. Este objetivo' foi 'alcan
çado segundo ela, porque o livro -nao foi escrito
emtermirtologia marxista, pois sendo ela mesma uma
burguesa tinha que tentar encontrar uma teoria orto-
d d °ltb ooxa oequJ.. J..rJ..o. De fato, aquele livro foi o

primeiro assalto ao ceticismo de Cambridge, o qual com

,a ajuda de Pierro Saffra pulverizou a teoria do e-
quilibr;i.o 2Q anos depois.

(26) MonthLy Review
Joan Robinson
December 1977
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o valor, segundo ela, ~ uma quantidade indefinlvel que foi
agregada aos bens pel~s horas de m~o-de-obra requeridas pa-
ra Serem produzidos.

Isso ~~o e algo que algu~m possa acreditar ou n~o ~creditar,

~ segundo ela, uma construç~o mental que pode ou n~o ,ser u-
til para analisar a real~dade. A grande falha" desse con
ceito ~ que ele incapacitou Marx para pensar quantitativa _
mente. "

Na argumentaç~o histbri~a e polltica existe uma quantidade
de "mo deLo s " e conom.í.cos no -"Capi tal" que no s sao colo cada s
em termos de valores.

o modelo ~entra~, ou seja, -o esquema de expansao da repro d~~
ç~o tem sido absorvido~trav~s de Kaleki pela teoria ,

po s--
I

Keyriesiana e traduzido em termos operacionais. Alguns mar-

xistas discordam das traduç~es. Eles sustentam que o fluxo
de produção ~ uma quantidade de valor e n~o pode ser repre-

I

sentada de outro modo." Isto, para Joan Robinson, ,
e mero dOli

matismo. A Renda Nacional do ano passado ~ alguma coisa que

ocorreu recentemente, hoje ela faz par-t a da histbria, uma
serie extremamente complexa de eventos. Existem diversas for

mas d~ represent~-la, nenhuma das quáis perfeitamente satiE

"fatbria. Se nos tivessemos uma informação completa, poderl~

mos apresentar um fluxo de produç~o indust~ial como tabela
de insumo-produto de bens :flsicos. Fazendo 'provis~es para o

Uso e abuso (fora a depreciação financeira) do estoque de
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de produção--.-

E este fluxo de produção poderia tambem ser representado em

termos de fluxos de meios de pagamentos e depreciação ante-

cipada, ou ainda como valor, isto ,
e,

,
o numero de horas/ho -

mem trabalhadas no ano (n + s) mas c, menos o estoque pre-

-existente de bens de produção, valorados em term~s de tem

po de trabalho.

I. Quando os preços em termos de moeda não sao exat~mente pro

porcionais ao valor, segundo Joan Robinsori~ a par~ela de lu

cro liquido -em processo nao e eXatamente equivalente ao v a.

t;l
~\I

lor da mais valia. Neste caso , o lucro e calculado em ter--

mo s mon et.ar í.o s o qual e op eracional. As deci sões -do s homens

i-,
d~ neg~cios que controlam o investimenfu e ~ dist~ibuição de

renda são influenciadas pelos lucros e não pelo~valores.

o conceito de valor enunciado por Marx dispensava um trata

mento preciso de preços relativos. Não h~ pr~ços no volu-

me I do Capital, e na discussão no volume 111, o problema da

transformação ,
e um esboço. Joan Robinson afirm~ ~~e sempre

percebeu que havia um erro quando os marxistas se permitiam

enveredar pelo terreno da teoria dos preços, onde os econo-

mistas ortodoxos po~iam contar com algum sucesso ..Sendo as

sim, o que os marxistas deveriam ter feito e dizer: -naO se

preocupem com preços, n;s Vamos chegar ai mais tarde. En-
,quanto isto acontece, nos estamos iriteressados no modo de

produç~o, na taxa de acumulação e na distribuição da renda ..1
pLor-aç áo: a participação no lucro é 'muito mais importante

N;s temos uma teoria de participação ,de lucros -taxa de ex

_: .~, .::..'
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I que a taxa de Luc r-o. "A pa r tLcLp aç áo do lucro é uma coisa'

que atualmente acontece e que afeta a vida das pessoas, en

quanto que a taxa de lucro é apenas um c~lculo mental.

Mas os marxistas na opinião de Joan Robinson, nunca iriatll

admitir que exista algum problema que o "valor" não resol

vai e eles continuavam a demonstrar que os preços eram prE.
~porcionais, aos valores e que os valores nao o eram.

Muitos dos conceitos marxistas, segundo ela, ~sao ainda mais

relevantes nos nossos dias do que eram h~,lOO anos atr~s\

pois o bem de consumo é algo que é produzido empregando

trabalho em condições de ser pago.

Marx diss~ que um bem de consumo deve ter um valor de uso

de outro modo ninguém iria compra-sLo 1 mas em nossos dias o

valor ~e uso se torna cada vez menos essencial, embalagem

propaganda, p r-orno cao de vendas, ,são segundo Joan Robinson,
I

os que geram demanda.

I

O conceito marxistá da natureza de um sistema econômico se

caracteriza pela forma pela qual a produção é controlada e

a mais'valia é extraida dela. Isto é mais importante do

que nunca desde que agora h~ muitos sistemas coexistindono

mundo e interagindo mutuamente: muitos tipos de socialismo,

diferentes est~gios de desenvolvimento do capitali,smo, c a

té reminisc~ncias de feudalismo no terceiro mundo.

o ,tbpico central do ensino Aeconomico, segundo Joan riobin

sou, optou por analisar a natureza do sistema de produç~o,

mas isto ~ tr~tado de forma a fazer pensar que o capitali~
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mo n~o chcgar~ necessariamente ao melhor resultado.

Para a interpretaç~o da histbria, usar a interaç~o das for

ças de produç~o c das relaç~es de produç~o ~ um beco sem

saLda,para Joan Robinson, mesmo considerando que as predi ~

,--ç~esde Ma.r-x de -como isto iria funcionar n~o foram c ompLe

~adasinteiramente.

Marx viu tudo isto em termos de valor, mas algumas partes

da teoria que estavam muito prbximas desse conceito eram

menos satisfatbrias~ Haviam algumas afirmaç~es que

am a Marx conter verdades importantes as quais parecem ag~

ra somente met~foras. A fo~ça de trabalho ~ vendida como

um bem e como todos os bens ,.e trocada pelo seu valor. o va

lor da força de trabalho.

:( ",':

O valor da força de trabaI-11.0representa uma taxa de sal~'d

rio suficiente p~ra permitir os -trabalhadores manter suas

familias dentro de um'padr~o de vid~ habitual, mas chamar

isso de vaior n~o explica nada, para ela. Agora se sabe

que nos paises ricos o padr~o de vida m{nimo aceit~vel es-

t~sendo um"poquinho acima da m~dia realmente obtida, de

modo que a maioria est~ vivendo abaixo dele, nos paises p~

bres n~o h~ limite para o nivel de subsist~ncia, a subnu ~

triç~o faz o povo crescer menor (em tamanho e peso) e ro

duz 'o per:1.odo~e vid~~ Ent~o, 'Ho valor aqui nao nos ajuda.

A taxa ,de exploraç~o, Marx a expressa, como sendo a divi-

são da jornada de trao1110 ent.reo tempo em que um homem os

tá produzindo para ele mesmo, e o tempo em que ele está"t.rn



balhando para o capitalista. Mas, para Joan Robinson, um ho

mempor si sb nio pode produzir nadas a força total de tra

balho é que está'produzindo o resul tado total. Nbs temos que

nos aprofundar para encontrar o resultado total l:iquido. e

a relaçio do lucro liquido com ~s salários, antes diz, Joan

Robinson, nos pOdiamos aplicar a relação à divisiü da jarna

da de trabalho. O tempo que um-homem trabalha para ele mes

mo é uma metáfora estonteante não uma proposiçao analitica.

O pior caso, para ela, e a confusão entre estoque e fluxo

,no conceito decapitaI variável. Porque o frabalho por si
,so produz vaLor , Marx man tem que somente a parte do capital

investido em empregar trabalho gera o excedente, o capital

constant.e, estoque de meios fisicos de produção, transforma

I
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-em fluxo de valor somente o valor nele incorporado no pass~

do.

Ai Joan Robinson se pergunta: mas qual"é o sentido da parte

de capital que emprega trabalho'? Qual é o fundo de sal~rio?

o fundo de salário é um conceito -f'inanceiro dependendo do

periodo de rotação do processo especifico de prbdução. Es-

se é o fluxo da folha de-,pagamen to que emprega trabalho e

gera excedente?

capital, s a taxa de lucro. Esses todos ~sao pontos de

Marx descreve o fluxo de produ~ão por ano em termos de va-

lor como c + v 1- s. Aqui obviamente v é uma 101ha de paga»

mento anual. Nas entao Marx afirma que
,

c + v e o estoque .de

e
c+v -

exposição que poderiam ser esclarecidos se'os marxistas C011

.:» 1sentissem em rever as formu as, mas h€l alguns caSOSl1.0Squais

...... ::.
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o conceito de valor pa~e~e .estar sendo menosprezado.

Para Joan Robinson as equações poderiam ser manipuladas pa

ra calcular o tempo de trabalho·direto e indireto requeri-_

do para produzir uma unidade de cada bem. E aqui que, se-

gundo ela, temos pela primeira·vez uma definição exata do

significado do valor. Ou seja que o valor de cada bem ~ B-

penas nÚmero de homeris-ch.or-a, mas o trabalho não pode prod_~

zir aquele bem sem um estoque pre-existente de insumos a-

pr.opriados, parte do trabalho indireto requerido para pr~

duzir o bem, ,e aquele que substitue os in~um0s.Reportando-

-se ao passado com a imaginação ~ dificil, pa~~ Joan Ro-

binson chegar ao primeirp homem que produziu o primeiro bon

com as suas mãos. Retr6cedei ~ um movimento lbgieo no tem

po, historicamente se nos trouxermos de volta a produção

passada, poderia-se chegar a uma t~cnica primitiva com a

qual essa produção se desenvolveu. Se r-emontassemos direto

aos caçadores os insumos foram providos pela natureza; nes

se momento chegamos ao ponto onde as equaçoes t~cnicas so
~zinhas nao podem explicar os preços.

Na economia real alguns preços sã6 normativos p6d~r-se~ia

postular, segundo Joan Robinson, uma taxa uniforme de lu-

eras (taxa porcen tual por periodo de rotação) e quando es·,..

ta ~ dada poderia~os estimar ds preços. Mas isto não ~ o

que acontece. Os preços não são determinados atrav~s de

condições t~cnicas.

Isto pode ser demonstrado, segundo Joan Robin~on,por um

c&lculo conceitual: Desenvolver a taxa de lucro. atrav~s de
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fir~
todos os valores desde zero até , .o maXlmo, com a distribui

çio correspond~nte de sal~rio~ da produç~o total na faixa

desde a unidade até zero; eentio se observaria como o pa-

drão de preços se comporta.

Em tempo hist~rico seria impossivel ter a mesma composiçao

fisica de produção com divis~es amplamente 'diferentes de

sal~rios e lucros. O c~lculo é um ~ovimento apenas no tem-

po l~gico.

~Sraffa, nao, obstante ser ortodoxo mostrou segundo Joan Ro

binson, incidentalmente aoS marxistas como resolver o pro-

blema da t.r-an sf ormaç ao ,,e ele respondeu ao antigo d i.Lenra :
,sera que a teoria do valor trabalho leva a uma teoria dos

~preços? A respo~ta e que OS preços normais nao sao em ge-·

ral proporcionais aos valores,mas através da taxa de lu~

cro os preços estio relaci~nados entre si de uma maneira

prcisa e sistemática. (se a razão de lucro nio é unif'orme,

os preços podem estar acima do que eles deveriam estar, e

de fato eles normalmente est~o). Outra quest~o é: o que

determina a taxa de lucro? Segundo, Joan Robinson,por tu-

do o que o ~odelo diz, qualquer coisa pode determinar esta

taxa.

O c~lcul0 do movimento a~cendente e descendente da taxa de

lucro e da dí.vis á o del$,al~rios_,e mui tas vezes inte~preta-

do segundo Joan Ji.~binson,como um assunto relacionado à lu
, -,

ta de cLasses, mas para ela isto é um completo en.gan.oç po.ís

com uma ~nica técnica e dada u~a produç~o total, há poucos



motivos para lutas de reinvindicaçãõ de salário e de qualquer

forma o moviménto é apenas um movimento dos olhos, para acima

e para abaixo no quadro negro.

Na economia real o momento em que a sua configuração foi esta

belecida a divisão de salários já tinha s~do mostrada pela
I, história no passado, e no futuro próximo a divisão de salá-

rios será influenciada ~el~ interaçijo de mudan~as técnicas

de acumulação de capital, de crescimento do monopólio, do p~

der de barganha dos sLnddcat os e da benevolê-ncia ou hostilida

da da interverção estatal.

Sendo assim, segundo Joan Robinson o modelo de Sraffa diz exa

tamente o que pode dizer e nada mais.

Karl Marx e o Capitalismo

Pa'ra «nf'a t.Lzar- com maior destaque a posição de Mar-x frente ao
-capitalismo, Joan Robinson,faz umacomparaçao entre este,

Marshall e Keynes. Ela vê Marx como o simbolo da revolução con

tra o capitalismo; Marshall, ao contrário está convencido das

bondades do capitalismo e o apresenta melhor do que ele é; Kex

nes está na posição intermediária: ele sabe que muita coisa

não vai bem, mas considera 0- capitalismo, dos males o menor.

"Estes três nomes associados a três atitudes a respeito do sis

tema capitalista. Marx apresenta o socialismo revolucionário •

Marshall a'defesa complacente do capitalism?, e Keynes, a defe

A tese central d~ Marx, a respeito do capitalismo, ,
e que

sa desiludida do capitalismo".

Se Marx dedicou o seu tempo -para estudar o capitalismo, foi

com o fim de compreender melhor o sistema, à fim~e poder,~es-
trui-Io.

neste sistema os salários reais dos trabalhadores tem
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t endenc ia a ma n t er- s.enum ni veL reduzi do, enquanto que

os capitalistas recebem, como beneflcio~ o excedente

do produto, uma vez pagos os sal~rios.

Os capitalistas n~o est~o particularmente interessa-

dos em gozar do cons~mo ostentatório; "estão interessa

do s em adqu.irir mai s capi tal,
,

e cada um e forçado, pe-

la luta ~a concorre~~ia, a aumentar o seu capital de

forma a tirar vantagens de novas t~cnicas. Enquanto ti

verem lucros para investir, pode-se estar certo de que

os investir~o, independentemente da perspectiva de lu
. Ii (27 )Juro s ..croou da taxa de

En qu.ant.o isto acontece, "o ní. vel do s sal~rios reais, a

longo pra zo I
. ,. d i . 1,(28)1ra 1m1nU1r .

Isto, que e n ít Ldo na ar gu.men t a ç ao de Ke yn es, Joan Ro

binson o encontrou mui to con f'u so em Marshall: "o con-

ceito de Marshall, sobre os sal~rios, beneficios, e a

cumulaç~o n~o aparece cçm muita clare~a, em parte devi

do a que ele concentra su~ atenç~o nos detalhes e nos

preços relativos, nas oscilações das empresak. indivi-

duais e ~ oferta e procura de mercadorias, e em con-

traste, analisa de form~ muito leve o contexto geral -

dentro do qual ·se s Lt.u am este s fatos. E segundo, devi-

do ao fat o de que t.odo o seu
- _ J.... 11 ( 29 )

11ao 1.eso .ví.do . "

sistema se baseia num con

(27)Economic Marxista, Joan Robinson;
,

pago .55.
t 2B) En sayo s s obr e la. Teoria d eL C'r-ocLm t ent o Ec ono mic o ,Joan

Ro~inson, Confer~ncia pronunciada na Delhi School' of
Economics, pago 12. Publicn.da pela escola 110 Ocasional
Papers, nº 9.

2~Idcm, pago 12.



o conflito -nuo., resoLvído no qual faz referencia Joan Ro

binson, acreditamos, refere-se ao fato de que a an;lise

econ6mica de Marshall ~ puramente est~tica. Trata-se de

uma economia onde ~ acumulaç~o de capitai est~ conclui

da; no entanto, h~ outros problemas que Marshall discu

te, fa~endo referencia a uma' economia na qual a riqueza

vai crescendo com o tempo. Marshall n~o d~fendeu a posi

çao dos trabalhadores na sUa luta contra os capitalis-

tas; ele defendia a tese de que se todos aceitassem o

sistema e n~o o contestassem uns e outros ganhariam.

Joan Robinson define assim a posiç~o dos tres economis

tas frente ao capitalismo lIc.ada um dos tres e c o no mi s

tas d e s c r e v e as regras do jogo capitalista, e ç:onse-

q~entemente as criticam ou.as defendem. Marx ~ostra que

as normas s~o desfavor~veis para os trabalhadores e que
-mesmo nao seri.am toleradas por muito tempo.Mars

hall diz que as normas estão estruturadas de modo a pr~

duzir o m~ximo aumento possivel da riqueza e que todas

as classes seriam beneficiadas, pois todas elas parti.c2:.

pam.Keynes demonstra que e necessario corrigir certas

normas a fim de assegurar o constante aumento da riql\~

Karl Marx e os Ortodoxos

.As p r i.n cíp a ís, di.f(;~'enças , entre os e co n omi s ta t, o rt o do

xo s e Mar x , l"'claciorli:t.nl- se COIrl a f'o r ma de a ce i, ta ..l~ o si.:::;

(30) Ensnyos sobre la Teoria deI Crecimiento Economico,Joan
Robinson, p~g. 15.
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tema capLt aLf. st a ; ;0 si.gni.f'Lcado da vida economica, e a
-concepçao da mais valia.

Joan Robinson analisa estas diferenças com mais deta

lhes:

1. Os economistas ortodoxos aceitam o sistema

lista corno parte da ordem eterna da Natureza, enquan

to que Marx o enCara como mna fase passageira na

transiç~o da economia feud~l do passado para a eco-

socialista do futuro.

"Os economistas ortodoxos, como UJI1 todo, identifica

ram-se com o sistema e assumiram o papel de seus.

apoiogistas, enquanto Marx se propos a entender o

funcioriamento do capitalismo a fim de ap~essar SUa

derrubada. Marx estava consciente deste proposito".

2. Os economistas ortodoxos "argumentam em termos de

uma harmonia de intere~ses entre os varios setores

da comunidade"

A teoria ortodoxa baseia-se na hip;t~se da concor--

rencia perfeita. Sob concorrencia perfeita, ri e n hum

produtor individual p.ode afetar o preço de sua mero

cadoria alt~rando SUa taxa de produç~o. Concebe-se

que cada produtor torna máximos os seus lucro.s, peE

fazendo umri taxa de produç~o tal que o seu custo n~r

ginal iguale o preço - sendo que o custo marginal ~

._---------------
( 31) Economia Harxi st a , ,

.Toan Ro bi.nson , pago 13.'
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definid~ com~ a adiç~o aos custos totais causada

por um pequeno acr~scimo unit~rio na taxa de produ-
-çao. No curto prazo, dado o equipamento de capital,

o custo marginal ~ igual ao custo vari~vel margi-

nal que compreende o aumento dos gastos em 5al~rios,

mat~rias-primas, energia, e do uso e desgaste do c-

quipamento compreendido por uma pequena adiç~o uni-

t.ar i a a produção. Logo, "a' qualquer momento, o 'pr~

ço ~ igual ao custo vari~vel marginal, e a diferen

ça entre as receitas e os custos vari~veist6tais,

~ quaL compreende os custos fixos e os lucros lí-

quidos, ~ igual ao custo vari~vel marginal menos o
, , - (30)custo variavel medio, multiplicado pela produçao" -~

Segue- s.e que, "50 b concorrencia perfei t.a , qualquer

firma, que trabalhe meno s do que a plena capacida-

de de produç~o, d~ve perder o tot.al de seus custos

fixos e n ao pode ter mot i.vo para continuar a prod_~

zir; desta forma, sob a concorrencia perfeita, a re

gradeve ser: produzir a plena capacidade ou nao

pro duzír' na da"

Joan Robinson critica a posiç~o da, economia o r to do

XR diz~ndo que na realidade 6 funcionamento do

cado,tal COlHO concebido Pl~1.0S ortodoxos', -nao e, pra-

ticado.



,,
"' ,

Na realidade, _"o ,
funcionamcntq a plena capacidade e

~
~

uma raridade, mesmo em :fases de prosperidade media,

enquanto que as retraç~es conduzem, norl1lalmente,llJ~

is a uma reduç~o na taxa de produç~o de todas as

indústrias, do que a urna c essa ç ao completa da p ro du

ç~o de algumas f~bricas, concomitantemente, com o

funcionamento do resto a plena capacidade. Por c o n

séguinte, 'parece que,' na realidade, a concorrencia

perfeita na venda de mercadorias n~o deve ser a re

gra, e que a diferença entre o preço e os custos va
"

riaveis n~o deriva somente da diferença entre

custos v ar La v eLa med í.os e marginais" (3lj.):

os

Do ponto de vista do trabalho a teoria ortodoxa su

poe que cada empregador individual se defronta com

·uma taxa dada de sal~rios independente do montante

de trabalho que ele emprega, uma vez que o mo n t a n

te do emprego que oferece representa uma parcela do

total, pequena demais para afetar a taxa de sala-

rios. Adm.i t.e-s se que ele oferece emprego ate o ponto

em que a produtividade marginal do trabalho \a a d i,

ç~o aoval6r da produç~o derivada do emprego de

mais um homem) cairia abaixo' do sa La r Lo , se qua.1-

quer outro operaria fosse empregado. A pro duti vi di1,

de marginal e, assim, igualada ao sal~rio.

"Esta imagem da co n cc r-r-cn cLa perfeita no mercado de

trabalho distancia-sc ainda mais da realidade do

(jll) Economia J"íarxis ta, 'J oan Ro b í.n son 1

,
pago 121.
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que a da concorr~ncia perfeita no mercado dc venda

de mercadorias. Quando a m;o-de-obra ~ desorgani

zada cada empregador tem a possibilidade de se de

frontar com um grupo de trabalhadores que tem po~

ca ou nehuma alternativa sen~o a de tr~balhar para

ele, de forma que, s~o obrigados a receber o sal~-

rio que o mesmo oferecer, enquanto que, para a-

trair m~o-de-obra mais distante, ele t~ria de. ofe

recer ·um ~al~rio ·mais elevado. Desta maneira, ~ de

seu interesse seguir os principios do monopsonio -

(monop;lio de compra) e restringir a sua o ferta: de

emprego aos trabalhadores que possam ser contrata

t
:J
'.":i:~

~-
dos da forma mais barata, "t.o mando a SUa eficiencia

na devida conta"

Face a toda esta harmonia da teoria ortodoxa, ":f\Iarx

concebe a vida econ;mica em termos de um con f Li to

de interesses entre propriet~rios, -que nao traba-

lham, e trabalhadores que nada possuem"

3· a deprec:i..aç~oe os saLarLo s -sao os

cos custos essencia:i..sda produç~o; o alugu~l,

juros e o lucro s~o todos subdivis~es da ma:i..sva-

lia. No ~istema ortodoxo, o àluguel da terra e uma

Natureza" e ex:i..stiriada m eerna :forma se n onhum .pa-

gamen to.'foss co· feito por SUa conta, mas os juros
,",! .

e

o lucro sao os preços~necess~riosda oferta de ca-

_._----------------------....,-
(35)

, 122.Economia Narxista, Joan HobiJlson, pa g .

(36) .f\-Ial:'xi s ta, Hob:i.llson, ,
13·Economia .Jo a n pago
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pital, ~s~m o~ quais este nao sa··seria oferecido. O'·.:>

Lar í.os, o s juro s e o lucro são agrupado s como lia r8

compensa dos es f'o r-ço s e sacr-LfLc Lo s hurnano s '! , Desta

forma, a atenção ~ distraida da distinção entre ren

da do trabalho e renda da propriedade, e oferecida

uma justificativa moral para os juros e o lucroll(37)

A taxa de lucro auferida por um determinado estoque

de tapital_~ governada por sua produtividade margi-

nal -,o incremento da produção causado pela adição

de uma pequena unidade' ao capital. ,Supõe-se que ,qual:.

quer estoque de capital determinado será usado da

forma mais eficiente que atecnolQgiaexistente pe!::.

mite. Segue-se disto que, um acr~scimo nó capi~ai re

lativamente aos outros fatores de produção conduz a

uma queda na sua produtividade marginal. A taxa de

lucro depende, assim, da eSCassez relativa de capi-

tal e cai a medida que cresce o estoque de capital

No sistema de Marx o estoque 'de capital em exi stên-.

cia, 'a qualquer momento, det er-m i.na o montante de tra.

balho empregado. No sistema ortodoxo o plenó' emprego

da mão-de-obra disponivel ~ atihgid?, em equilibrio,

qualquer que seja oe sto que de capital. lI?À um certo
,numero de formas alternativas para se o btc r uma da-da

produção, usando-se diferentes combinações de fato-

1'e::; ,
:-/..;.-~

JrW smo q u ando o
. i

81 por hipó-t ecno Log í, coestado

t e s e , c o n s t a nte ,

(37)
-._-----------,

.Jo an Robinson,Economia Marxista, .-pago

Ir.
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'~ ,principio desu~stituiç~o ou seja, as formas alter

nativas de combinaç6es de fatores de produç~o, têm

um papel importante ria teor.ia ortodoxa, ,
porem, para

Marx este principio ~ sem import~ncia, pois segundo

ele, para um determinado nivel te~nol~gico existe so

mente uma combinaç~o possivel de capital e trabalho

em todas as ind~strias,

Vejamos como; Join Robinson interpreta toda esta co~

cepçao de Mark no campo que ser~ o objeto de nosso

estudo nos capitulos posteriores, ,isto e, a procura

efetiva,

Para analisar este problema Marx divide a produção

tot~l em dois grupos: bens de capital e bens de con-

sumo. A produção do grupo I , a$ indústrias de bens

de capital, consiste ~m cl + VI + SI e a produção do

grupo lI, as ind~strias de bens de consumo consiste

em c2 + v2 + s?,O grupo I pode ser subdividido

ma t er-La s-vp r-Lmas e e qu.Lpame n tos e o grupo 11 em beDs

em

de subsistência consumidos principalmente por oper~-

rios e parcialmente pelos capitalistas,

Assim cJ + v+ SI' = cl + c?' Por ~onseguinte,_ < ,1. _ v 1+''',1::

:: c2' A produção do grupo 11 e igual aos_sal~rios ,

mais a renda dos capitalistas, Assim, c2 + v2 + s2 =
:: ( v:l. + ,..~:1.) Novamente segue-se que VI +

+ SI = c2' A produção liquida do grupo I e balancea-

da pela reposição do capital no grupo, 11.

o pr í.me ír-o problema, que Marx resolve com ost e rucio



c Lni.o
,
e o do r~radoxo aparente de que o gasto total

deve ser igual ao total das rendas, enquanto que em

qualquer indústria a receita excede o pagamento dê

rendas pela depreciaç~o do capital. Marx mQstra co

mo os pagamentos que representam depreciaç~o, ~ob 6

I ponto d e vi s ta do grupo TI, a p a r e c em como renda pa-

ra o grupo L,

Em seg~ida, apont~ como at~ mesmo um sistema de sim

pIes reproduç~o ,com investimento liquido igual

zero) n~o ~ livre do perigo de desequilibrio. O va

lar de c consiste parcialmente em fundos de all10rti

zaç~o relativos a equipament~s delonga duraç~o, e,

geralmente, permite-se que aqueles fundos se ,acumu

lem durante um periodo de anos, para serem e n ta o ga.::~.

tos de uma V(~Z, somente quando o equipamento teln ql1(~

ser renova do. Se a··compo s i.ç ao etária do estoque d e

.. ..equipamento c tal que as renovaçoes sao nec es s~'\rias

a uma taxa fixa, o equilibrio n~o e perturbado. Se,

entretanto, a idade das maquinas n~o e distribuida

uriiformemênte, os gastos em renovaç6es, em alguns

anos, exceder~o e, ..em outros, .Berao. menores do que

os fundos de amortizaç~o, e· o oqu íLd b r-Lo
,

s e r a rom~·

p í.do, Quando as r-e no v aç o es excedem os furi do s ,tvl+s1)

.excede ~l; o acrescimo de VI' por SUa vez a um e n t a

'v + s ) e desenvolvem-se condiç6es. de2 2 expansao.
. -.'

" .
Qu~ndo o~ifundos de amortizaç~o excedem as renova···

çõ e s ha retração.' liA nao ser qU0 se suponha uma

proporção constante entre o capital fixo expirante

te perto de se~ renovHdo) e aquele remanescente 'sjm

plesmente transferindo a seu produto o valor da de
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preciação) .. .~..
,.'.,. a massa de elemento s em giro.

as-primas) a ser reproduzida em cada caso permanec!:

ria const~nte, enquanto cresceria a massa de elemen

tos fixos a serem reproduztdos. Assim sendo, a produ
-çao agregada de I teria que crescer, ou haveria um

deficit de reprodução, mesmo abstraindo-se as ques-

tõ es monetária s ,

"No outro caso haveria ou um decresc i.mo na pro du

ção agreg~da de I ou um excedente (a mesma coisa que

um deficit no Caso previo) que não poderia ser COl1-

vertido em dinheiro então I deve contrair SUa pro du ç ao ,

o que implica uma crise para seus "trabalhadores e c.9_

pitalistas, ou pr6duzir em excesso, o que significa
-outra crise. Tal excedente nao e u~ mal em si mesmo,

mas ,·e um mal para o sistema capitalista de pro duç ão".

Keynes diz .Jo.an Hobinson .just i f í.ca a y í.nt u-í.ç ao de

Marx de que o conflito cronico entre as forças pro-·

I ,dutivas e consumidoras. e a Causa fundamental das cri

I
ses. A má distribuição .d a renda Lim i. ta o consumo e

assim aumenta a taxa de.~nvestimento nec~ssária ~ ma

I
I

nut enç ao da prosperidade, enquanto que, ao mesmo tem

po, es trei ~tao c arnpo do investimento lucrativo por

restringir a procura de bens de consumo que o capi-

tal pode produzir.

A explicação que p~ra este problema e dada pel6 lJ.!C S

/110 sistema cap i,'t a La s ta, isto e, a produção :feita
.em grandes quantidades, !liasa apropriação do lucro (~

individual. A parcela de consumo daqueles que
Q"

r o C (>. •••

. '.:"

I!I:



bem os lucros. n';o Cc! si gn i fLc at.Lva ,. ~ pois eles repre·-

sentam uma pequena minoria; de· outro l~do, os tra1:>a-

lhadores que representam a grande maioria da popul!:!.
-

ç a o e que poderiam consumir toda aquela produç~o -nao
têm recurso s econômico s para reali zar' as compras, dai

o excesso de produç~o, -nao absorvido pela demanda, e

a origem das crises. \.

As descobertas geogr~ficas e as invenç~es tecnicas

abrem campos alternativos para o investimento,enquElE.

to que as guerras espor~di~as absofvem grandes quan-

ti dade s de c ap i, tal. De fato, 11a 50 b rev.í,vência do si s

tema capitalistas~rve de testemunha para0 fato de

que podem ocorr~r longosperiodos de r;pida

ç';o. MEl~; na melhor das hip~teses, ~ua ocorr~ncia e

incirta e, quando diminui O estimulo a investir, a

contradiç~o intrinseca entre a capacidade de

zir e a capacidade de consumir vem a super:ficie,atra

ves do desperdicio e da miseria, que se tornam. cada

vez mais intoler~veis a medida que suas Causas ficam

mais claras.

A teoria de Keynes, segundo Joan Robinson,forn~ce -

um forte apoio ;1 afirmativa de Marx de que ..lia barrei

ra real da produção capitalista e o próprio capital"

Para Marx o montante do emprego, a qualquer mom en t.o ,

d ep cn derLa do mo ntan t e de c apL't aL existente e da t.c c

n.í.c a d e p r-o duç ao , Com o correr do tempo, ocapi tnJ.sc

v
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acumularia c o-montante do emprego tenderia a cres

cer. A m~o-de-obra disponiveltamb~m cresceria com o

incremento natural da populaç;o e com o progresso do
~,

~
ifJ

capitalismo em nov6s ambj,tos, o que jogaria no merc~

do de trabalho um fluxo de camponeses eart esao s J)l~i

vados de seus meios de trabalho - a massa dos desem-

pregados - e o limite da produç;o seria ent;o d~~ado

pela capacidade ~~xima do equipamento de capital e,

nao pelo pleno emprego de m~o-de-obra.'

A massa ,de desempregados ou ex~rcito de reserVa in~

dustrial como o chama Marx, tem um papel decisivo na

economia, pois "rna n t ~,m o ni vel de salário s mai sou'

menos constante, mesmo que possam existirperiodos

de aumento de sal~rio que pode efetuar-se quando a

acumulaç~o de capital e mais r~pida que o crescimen

to da força de trabalho dLsp on í.veI."

,
Para Marx, o consumo dos trabalhadores e limitado por

~uapobreza, enquanto que o consumo dos capitalistas

~ limitado pela voracidade de capital, qQeos faz a-

cumular riqueza, de prefer~ncia a gozar ~ luxo. A pr~

cura de bens de consumo (o produto do grupo 11) e,

desta forma" restrita. Mas, se a produç~odas ~nd~s-

trias de bens de consu~o e lj,mitada pelo mercado,

procura de bens de capital (g~upo I) e, por sua vez,

tamb~m restringi,da, pois o capital fixo das indí,1.s~

trias de bens de consumo nElo se exp andír-a com (l, l'('l-

,
png;. 11.

"\ t
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pidez s~ficiente para absorver a produç~o potencial

das ind~strias de bens de capital. Assim, a renda e

d i st r í.bu Ld a entre s aLarLo s .e mais-valia, de forma a

determinar a tend~ncia cr~nica ~ falta de equili--

brio entre os dois grupos de ind~strias.

A causa ~ltima de t~das as crises rea~s e, para

Ma rx , sempre a pobreza e o consumo da produção c apí.

talista de.desenvolver as f~rç~s produtivas de tal

forma. que somente seria seu limite o poder absoluto

de consumo de t~da a sociedade.

Para elaborar uma teoria com base nestas linhas e

necess~rio trabalhar com o problema. da induç~o a'in, --
vestir. Se os capi talistas estivessem sempre prepa.-

rados para investir seu excedente em bens de

..tal, sem considerar a prespectiva de lucro, a prod_t.:
-çao de bens de capital preencheria a lacuna entre o

consumo e a p r'o du ç ao mnxima potencial. O equilibrio

entre os dois grupos de ind~strias seria auto-ajus-

t~dor, e as crises não ocorreriam, embora f~sse mi

ser~vel o niveI de consumo (s~m que, porem, f~ ssem

eliminadas a s fLu t u a ç o es na. maS.5a de d esemp r-e gadc s ,

devi do à i.nIlu eri ci,a r ec.Lp r-o ca' da <;teumu La ç ao de cap.~

tal e do progresso t~cnico); Assim, para apree.nder

o raciocinio
,
e n ecessar í,o mos t rar- qu e os Lnv est í.men

to s d ep en.dem da t ax a do lucro, e que a taxa de

c rio depende, em uLt Lma analise, do pod er' de consu

mo.

Portanto, segundo Joan Robinson, e necess~rio su-



prir urna .•teoria da. taxa de lucro baseada no princi-

pio da procura objetiva.

Mas, Joan Robinson afirma que, isto Marx -nao c o ri s e

gue realizar, pois, no interim, elaborou sua teoria

I;
da tend~ncia decrescente dos lucros; baseado no prin

cipio da crescente composiç~o organica' do capit~l.

Esta teoria de Marx explica0 crescimento economico

bem mais na Alemanha, It~lia e Jap;o, na decada de

50, devido a taxa .muito elevada de acumulaç;o de ca-

pital, que se explica por uma taxa de lucro altissi

ma, a qual, por sua vez, depende de um nivel de sa]~

rios bastante baixo em comp ara ç ac com os outros r-!td-

ses capitalistas. Os niveis s a La r-t a Lsma i.rs baixos de

vem s u a exp Lí.c a ç ao a maior r-e s e rv a de f'o rc a de traba

lho.

k curiosa a relaçao entr~ os pensamentos keynesiano

e marxista sobre os sal~rios~ Marx, assim como os

economistas ortodoxos, sustenta que uma elevaç;o nos

sal;:\rios mone t.ar í.o s pro vo Co uma e Lo va cao nos.

rio s reais, e que esta gera o desemprego. Keynes [-1-

firma que- uma .elevérçi;\onos sa,lários mo net ar í.o s tem

pouca influência sobre os s~:ílários r oaLs, ll1a.s que .u rn

aumento destes t.e nd e a incrementar o empre go . Ambos

con.cor-d anr em él{{'~~uma e Le v'uça o nos salários nlonetá~

rios sel~ia de POUC,) importnncia nas epo~as de c rLse ;

Marx, porque a~scgura que os salarios se elüvarinm;

Keyn es, porque afirlliíl quo isto não a con t eceraa , No

entanto, discordam.complotn1l1entc quan t o ao c:Cüj.to do
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uma qu~dà nos salarios monetarios ,em epoca de crise.

Marx 'susteni:aque essa" queda gera um'alivi'o"feinpora-'

rio .,e permite que a expançao seja mantida "dentro dos

limites capitalistas", enquanto que Keynes assevera

que os resultados s~ podem ser nocivos.. - , .. A questão, fi

nalmente, s~ pode ser resolvida atrav~s de uma inves

tigação estatistica minuciosa, mas na d~cada de 1930
parece, certamente,queo teste rude ,da experiência

esta do lado de Keynes. Muitos daqueles, que ante-

riormente acreditavam numa redução de salarios como

rem~dio para as condiç~es de depressão, desiludiram-

-se.

A Moeda

I A equação Keynesiana mostra que ~ taxa de juros de-

pende da oferta e ~a demanda de moeda. Embora Marx

não tenha dado nenhuma atenção a analise monetaria da

taxa de juros,' esta nao seria incompativel com o seu

sistema, diz Joan Robinson, pois ele ~firma que a

quantidade de moeda em circulação depende da demanda

que .s e manifesta com relação a ela; isto e, de acor-

do com os costumes comerciiis, a situação econômica

e onivel de preços. A diferença entre a quantidad~s

·de moeda existente e a quantidade de moeda em 6ircu-

lação éabsor".',~;papelas r eser-vas, Quando a derna nda
,.I" :':'"X _

de moeda em circulaçao diminue, as reservas aumcn-·
,

,tarn. Este" diz .Joa.nRobi.neon, e exatamente o mesmo

ponto de vista de Keyn es, ja que para eI.e'um aum eri to

da demanda de moeda em circuléiç'ãp.í'.aza1lmentar'a'ta··

xa de juros, a qual incentiva os possuidores de moc-
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da a troc~-la pnr aç~es, letras de c~~bio, etc., diminuindo

assim uma parte das reservas.

'C.

"Marx nao trata da relação existente entre, a poupança e a

taxa de juros. Ele considera .os juros como um simples meca-

hismo que permite distribuir a mais valia entre o capitali~

ta ativo e o "rentier". É impossive;J..paraele fazer genera-

lizaç~es sobre as variaç~es da taxa de juros; porque não d~

: import~~cia aos efeitos que esta possa ter sobre os outros
fatores' da vida econômica,,(39)

Como Joan Robinson vê 'um Pais Socialista

A base do socialismo ~ a atenção por parte do Estado, da

'p:Z'opr-iedadee"docontrole da ·~.ndústria.A superestrutura ,
e

para Joan Robinson a,base das instituiç~es, organismos, es

cal~es.de autoridade, tradições e modos de pensar que flo-

recem numa sociedade.

A superestrutura.do sistema capitalista são a desigualdade

no consumo, a paixão pela carreira, o poder e uma hierar

quia social baseada ria riqueza, enquanto que a superestrutu
. -

ra do socialismo prolet~rio exige que a propensão para o

consumo seja substi t uLda por um espiri to 'de.s?crificio .

.Para ela, .a superestrut ura de uma sccí.edade pode reagir so

bre a base, mas qua~do a base ~ ~udada, a superestrutura

(J~) Essai sur l'Economic de Marx, ,Joan Robirison, pago 53.
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não se transforma automaticamente. A experiência russa mos

tra, como uma superestrutura d~ tipo capitalista pode de-

senvolver-se numa base socialista.

Quando desaparecem os capitalistas que conduzem a indús

tria e os investimentos diretos, o Estado cria brg~os que

passam a desempenhar estas funções e os individuos sujei..•

tos a esse controle podem ser viti~as de deformaçio de ca

ráter, que na opinião dela, podem ser ainda mais pernicio-

.sos do ponto de vista dos.ideais socialistas, que os da ve

lha burguesia.

Por isso, ela afirma que os chineses ·têm razio ao nega~~m

que, abolida a propriedade privada dos meios deproduçio

surge, automaticamente, uma soc~edade sem classes.

A experiência soviética seria um exemplo de como o· poder,

o privilégio e o acesso ~ educa~ão podem ser a base de dis

tinções de classes que se transmitem de pais a filhos. Na

Uniio Sovi~tica, a antiga classe média foi quase totalmen

te destruída. A nova classe desenvolveu~se por si.

Na China uma parte 'importante da classe média saudou a vi

tbria dos comunistas e dispôs-se a colaborar com o novo go

verno na construção do pais.

o f~to de perteh~~r
...•a determinada classe nao se define

. ( 110 nascimento. Quando se aprecla o currlCU o para um cargo

o passado burg~ês pe~a em seu favor e seria,
. I!.em pr-a n c apa o ,

suspeito, mas de modo nenhum decisivo; o importante
,e quü
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se prove-uma atitude proletária atual- e não'uma -origem-pr~

letária para qüe se seja absolvido das faltas e readmitido
no movimento.

É muito importante sentir o alcance das palavras de um j~

vem soldado que conta como as irmãs foram vendidas,numa
~,/

~poca de fome, para manter viva a familia.

Pode-se imagiriar o senti~ento de gratidão, ao mesmo tempo
intimo e exaltado, que em todos provoca a evocação do nome
de Mao Ts~-,Tung.

As obras seletas oferecem entretenimento aos espiritos su-

tis, mas as obras escolhidas para mais ampla divulgação são

escritos simples, que toca~ o coração e alimentam a reso-

lução doi soldados e camponeses no longo ca~inho que os
.. , ..•.conduzira a liberdade.

-A força que move montanhas nao brota desses preceitos vul

gares, mas da resolução simples e sincera de aplicá-los.

Tudo isto parece idealista, se não sentimental, diz'Joan Ro

binson, mas tem uma vantagem muito importante: a China tem

ainda à sua frente longos anos de trabalho duro e de acu-
~mulaç~o antes de consolidar uma posição inatacável como

grande nação moderna. Moral elevada é muito mais econômico
que,salários de;"êstimJl0.

. .';,

,/'>
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CAPí'I'ULO 111========::::::==

CÕNCORRÊNCIAPERFlUTA=======~~========~===.
Para JoatiRobirison, " .a palavra concorrenC1a perfeita, tem si

do utilizada para expressar tantas idéias individualizadas e

em tantas sentidos diferentes que perdeu' todo valor como meio

de comunicaç~o. Assim é preciso começar de·finindo o que ,
e

concorr~ncia perfeita. Concorr~ncia Perfeita é uma situaç~o

na qual "a demanda p-ar-aa pr-odu ç ao de uinvendedor individual

éperfe itamente elástLca"(I) •

Esta def~niç~o é mais restrita do que as encontradas atual

mente nos text6s de economia. Para o professor Knight, con

córr~ncia perfeita sup~e ~ma conduta racional da parte dos

compradore s e vendedore s, plena Lnf'or-maç ao ç ausencLa de fric
-çoes, mobilidade perfeita, perfeita divisibilidade dos fato

res de prod~ç~o e condiç~es completamente estáticas. Esta de

finiç~o~ segundo Joan Robinson, é excessivamente ampla,
I

"

e

preferivel que essas' diversas lin~as de pensamento apareçam

separadamente e que o termo concorr~ncia perfeita seja

aplicado so a algumas delas.
I
I

SegundO ela, duas situaç~es intimamente vinculadas caracteri

z.am a concorrência perfeita: a s Ltua ç ao na. qual um v errdedor-

individual n~o pode influenciar no preço e é justamente is

to que constitui concorr~ncia perfeit~; e a situaç~o na qua1

(1) Eco~omia de Mercado v~rsus Economia Planificada,
Robinson, C61lected Economics Papers I, Ediç~es
Roca S/A, Barcelona, 1973.

Joan
Na r t.Lne z

um vendedor individual n~o pride obter lucros superiores aos

normais.
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Para ela, foi Sraffa que em 1926 come ç ou a tarefa de emanc i-

par a an~lise eco~~mica da tirania da concorr~ncia perteita.

Ele afirmou que quando a cortcorr~ncia ~ imperfeita nao ,
e

I. necess~rio l~var em conta o prnblema dos lUCros normais na
entrada de novas firmas para uma ~nd~stria j~ que a entrada

de nOVas firmas em concorrência imperfeita devia ser muito

~ificil. Sraffa demonstrou que quase todo o mercado,no mundo

~eal ~ imperfeito e, para Joan Robinson, ~ impossivel negar

o fato de que no mundo real quase nunca h~ entrada de novas

li
I

firmas na ind~stria.

~A id~ia de beneficios normais sup~e um ~nico nivel geral de

b enef LcLos, Os beneficios de qualquer Ln dust r-d.a individual

sionormais quando sio iguais aos beneficios das outras in

dú strLas, Mas ~ evidente, que não se deve esperar que exista

o mesmo nivel de lucros no caso da terra.

No mundo real, a atividade empresarial nio ~ mais homogênéa

que a terra, portan~o, deve-se descartar a id~ia de lucros
. .f ,,(2)normalS unl ormes .

t, para Joan Robinsoll, insustent~vel a id~ia de que nas in
i

d~strias competitivas prevalece um nivel de lucros determi

nado e que os lucros dev~m superar este nivel quando a con

corr~ncia n~o ~ p~rfeita. Na realidade, afirma ela, trata-
se de um desses problemas nos quais a'dificuldade est~ em

mente o preço da oferta da atividade empresarial para uma

saber em que consiste a mesma. Os lucros normais s~o simple~

ind~stria em particular.

(2) Economia de Mercado versus Economia Planificada,
Robinson,:~~g. 38. ~1o a n



88 .
. P4
,9 Q ess~ncial dA id~ia de lucros normais ~ o fato de que novas

,.
empresas entram na atividade quando os lucros são mais do que
normais, e os lucros normais s~o simplesmente os que prevE..

lecem quando o número de empresas não apresenta tendências a
mudar.

Não existe apenas um nivel de lucros mas sim dois,

1. Um nivel de lucros que atrairá. novos empresários para uma

indústri~, e que ~ geralmente superior ao nivel suficien
te para reter oé empresários existentes; e

2. Um nLveL de lucros muito baixos, decor-r-ent es da : entrada
numa indústiia, o que frequentemente exige consideráveis

~ij.
gasto~ iniciais at~ que a firma fique conhecida no mer-
cado~

Deixar est~ atividade nestas circunst;ncias seria muito 5a

crificio e, se a demanda ~iminui quando a empresa .já está es

.tabelecida, ~ p'r-e fer-LveL ficar ai, mesmo que ·0 n Lve L àe lu
cro não seja aquele que o empresário escolheria em caso de

~
ti optar entre entrar ou não na 'indústria.

liA existência de uma diferença entre estes dois nfveis de
lucros ~ grave quando se trata de considerar variaç~es des

continuas no número de empresas de uma indústria.

Quando os lucros sao mais do que normais em determinada in

dústria, incorpora-se ~ indústria um novo n~mero de ,empres~
rios "',cada um dos quais desconhece a ação dos outros. Esta

~ ,
nova concorrencia faz com que os lucros desçam muito abaixo
do nÍ.veL que encorajam os empr-esar-Los a entraram,mas poss í.

velmente não ~ suficientemente baixa para produzira. salda
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de alguma das empresas j~ existentes,,(3). Para Joan Robinson,

fi
li

..
~ equdLdbrLo da Lndustr-da quer dizer, 'então ,a sit.ua ç ao ,em
que nenhum '. . . . '. 'empresar10 quer 1ncorporar-se a 1ndustria e aqu~
les que ai já se encontram não estão inter~ssados em dela

sair. No entanto~ as verdadeiras dimens~es da ind~stria, o

preço da mercadoria, e o nivel de lucros imperante dependem

do-n~mero de empresas, e este, por sua vez, será determinado

pelo otimismo daqueles que entraram por ~ltimo. Neste caso, o

preço de oferta de qualquer quantidade de produção dep~nde,em

grande parte, da histbriá imediatamente anter~or da ind~s-

',:t.ria:se durante U~ per-Lodo de lucros elevados, no passado

poucas empresas ingressaram na ind~stria, o preço atual da
mercadoria ~ mais elevadó; por~m, se o n~mero dess~s ~mpresas

13,;'
~

,foi elevado, esse preço e baixo.

"Assim, cai por terra a teoria de uma curva de oferta unica

a longo prazo, é co~ ela a teo~ia dos " . Ui)lucros norma1s" .

Para justificar, então, a teoria de uma curva de oferta, Jo~n

Robinson introdui uma suposi~ão ~rtificial de que o equili-

.brio ~ alcança~~ atrav~s de um movimento continuo e gradual,
I

no qual, quando os lhcros'são m~is qu~ normais ingressam aI
gumas empresas; quando os luc~o~ caem, mas ainda.' . continuam

Sendo mais que normais, eritra~ão uma nova empresa e outia at~

que os lucros fiquem reduzidos exatamente ao nivel superior

~

~
,
,

normal e não exista ~ncentivo para a entr~da de uma nova em

.presa.
, ,

Assim, chega-se ao equillbriosem~que se verifiquem oscila
ç o e s ,

(3) Economift de Mercado versus Economia Planificada,
pág. 112 •.

(4) Idem, pág. 42.

op.cit.
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Da mesma forma, quando os lucros caem abai,xo do nivel infe-

rior normal, e cada empr~sa, ,por sua vez decidir abandonar a

ind~stria, os lucros irão aumentando gradualmente para as

que ficam, até o momento em que as existentes estejam satis

feitas com o nivel de lucros e nenhuma delas decida abandonar

a indústria.

, - ,Esta teoria ao nao sera evidente, segundo Joan Robinson, se

~xistir mui~a oscilação da demanda; mas, nos iasos em que a

demanda apresente expans~~s ou contraç~es continuas, ~ facti

vel pensar que as empresas ~ntrarão na indústria, uma a uma.
, ,

~j~stamente este comportamento que permite conservar a teo

ri~ da curva de demanda a 16ngo prazo, a qual se verificaria

da forma como aparece no gr~fico nº 1.

! r .

p

o

GRÁFICO Nº 1

i
,',

Q

A curva superior da demanda vista pela f~rma aplicar-se-ia

s6 no momento das expans~es e a curva inferior,

çoes.

,so nas contra

o que Joan Robinson chama de curva de oferta a "quase longo
prazo" une cada ponto da cur-va superior ao ponto da curva,' in

fe~ior para o qual o númer~ de empresas é igual(5).

(5) Que es Competencia lruperfecta?in l':conomicde Hercado ver-
sus Economia Planificada" Joan Robinson, Collected Ebono-
mie Papers, p~g~ 17.
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Em condiç~es de concorr~ncia perfeita, ,esta curva e determina
•'da pelas curvas de custo marginal total das empresas exis

tentes.

-Supondo-se uma expansao da demanda, se part imos do porrto no

qual o preço ~ OP e a ~roduçio OQ, ao aumentar a demand~, o

preço sobe a R na curva de longo prazo, e, para aumentos pos- ,

teriores, o preço continuará subindo para a direita da curva

superior de oferta de longo prazo.

Se partimos do'mesmo ponto, ,e considerando-se uma contraçio
da demanda, o preço de oferta descerá at~ S, seguindo a cur

va de longo prazo.

Para postériores contraç~es da demanda, o preço segue ~ .es-
'querda da curva inferior de longo prazo.

Existe uma's~rie de curvas de "quase longo prazo" e o fato de

sitqar-~~em qualquer uma d~las, vai depender, segundo Joan

~ohinson, ,do numero de empresas existentes nesse momento.

A suposiçio artificial de que o equilíbrio ~ alcançado atra

v~s de um movimento gradual e continuo mesmo sendo pouco, rea

lista e , para ela, uma forma de salvar a curva de o f'er-t a de

longo prazod~ ~meaça que representava a diferença existente

'entre os nlveis ~uperior e inferior de,lucr6s normais.

Ampliand~ um pouco mais a defin~ç~o de concorr~ncia perfeita,

pode-se dizer que a concorr~ncia ~ perfeita quando ~ perfeit~

mente elástica a~emanda para a produçio de qualquer empresa
considerada de forma individual. Em que condiç~es isto pod~-

se verificar? Segundo a Joan Robinson, sio duas as condiç~es

1. o mercado deve ,ser perfeito; e

2. o n~mero de empresas deve ser grande.

I
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Para que o mercado soja perfeito ~ preciso, primeiramente

~que todos os compradores tenham prefer~ncias iguais, e que,

em qualquer momento, um comprador seja cliente de uma
(6 )empresa" •

,so

Um aumento no preço exigido por qualquer empresa provocaria

uma total interrupçio das suas,vendas somente quand? estas

~ondiç~es fpss~m satisfeitas e desde que se mantivessem cons

tantes os preços das outras empresas.

A definiçio de uma mercadoria, na ~piniio de Joan Robinson,

é completamente arbitrária e a definiçio de um mercado depe!!.

de da definiçib da mercadoria.

Suponhamós que iniciemos apenas com uma qualidade de determi

nado produto perfeitamente homog~neo, oferecido por uma ,so
empresa, num determinado lugar e momento, e que o agrupemos

junto aos'outros produtos que satisfazem a perfeiçio do mer

cado. Na maioria do. casós,transpassaremos os limites do
mercado perfeito, antes de termos cheg~do ao limite da pr~
duçio de uma empresa •

Se aceitarmos uma grau de imperfeiç~o do mercado e agrupa!:,.

mos todos os produtos para os quais a imperfeiçio ~ menor
que o valor aceito, este grupo de produ.t.os pode ser definido

como uma s6 meicadoria.

Frequentemente, ~ possivol e~tabelecer um limite conveniente

atrav~sde caracteristicas naturais evidentes de tal manoi

ra que, dentro deste Ld.m í, te, tenhamos produtos que co;nsti-

(6) Economia de Mercado versus Economia Planificada, Joan
Robinsoil, ,pago 46.
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,t~am de forma evidente uma'so mercadoria, e que todos os ou

tros produtos correspond~m a outras mercadorias.

Mas no melhor ~os casos, na delimitaçio deve intervir um

elemento arbitr~rio e todos os produtos devem ser considera

dos cdmo uma s~rie continua com uma rivalidade m~tua mais ori

menos determinada. Então, o primeiro requisito da •..concorren
,

cia perfeita e uma mercadoria claramente diferenciada das
outras.

, ,O segundo requisito e que o numero de empresas que vendem no

mercado .seja tal.que a variação do preço por parte de uma

I delas não provoque uma variação dos preços exigidos pelas
ou t r a s •

Para Joan Robinson, o fato de ser exigido um grande ,numero
de 60mpradores para que exista concorr~ncia perfeita não ,

e

correto, pois sucede justamente o contr~rio. O mercado sb ,
e

perfeito para a emp~esaquando existe sb um comprador; pois
.,
I'uma diminuição relativa do preço por parte de qualquer empr~

sa induziria a prefer~ncia do ~nico comprador em favor de
sua produção.

Quando existe mais de um comprador, a definição do mercado
exige que todos'os compradores sejam exatamente iguais em

suas prefer~ncias. t, então, mais prov~vel que o mercado se

ja tanto mais imperfeito quanto mais compr~dores existam

os quais são fregueses potenciais de qualquer uma das empr~

sas - pois h~ mais probabilidades de que surjam diferenças
de prefer~ncias.

Para Joan Robinson, a teoria segundo a qual, o desapareci
mento no mercado de uma empresa ~e tamanho muito reduzido

r..i~.·.•
}~
' ..
~1

I



n~o afeta o preço, ~ bastante plausivel. Assim um horticul
tor pode perfeitamente mudar seus tr~s acres de morangos sem

causar modificaç~es do preço dos morangos no mercado. Isto

11'
~ .;.

se deve ao fato de que no mundo real, as curvas de demanda
tem se~pre pequenas, ~ .embora percept1veis, descontinuidades •
Ninguém percebe nada até que a quantidade diminua o suficien

te para produzir um aumento, mesmo que pequeno, no p~eço.

H ~Mas se se supoe uma .curva de demanda perfeitamente c orrt Lrru a ,

parece estranha a ~déia de um n~mero tio gran~e de empresas
e que cada uma delas produza uma quantidade insignificante da

pr-o duç áo total de uma indústria. Neste caso, esta c orrd i.ç ao p~

ra a concorr~ncia perfeita é muito severa.

Nestas circunst~nc~as é mais adequada a idéia pela qual, p~
ra que ~xista concorr~ncia perfeita, ~suficient~ que um
aumento na produçio de uma empresa qualquer exerça um efeito
desprezível no preço.

I'

Mas neste ,
pr-e c í s o fazer seguintes perguntas:caso e as como

intervém exatamente o :número de empresas? A empresa indivi
dual deve aumentar a [sua pr-o du ç ao em certa quant idade defini
da? E o efeito sobre o preço depende da proporçio entre es
ta quantidade ea produçiototal da empresa, e nada tem a

ver com o n~mero de.empresas? Ou ent~o 'se sup~e que a ~mpr~
sa aumenta·a sua produ~io em uma quantidade determinada?

Neste caso, o efeito sobre o preço ser~ tanto menorr menor for a parte produzida pela emp r-e sa ? As respostas a es

quanto

tas perguntas seriam encontradas, segundo Joan Robinson
1

po~

do-s~ umá terceira condiç~o: um pequeno aumento na produç&o

de UUla~nica empresa, sem variar a produç~o das outras empr~
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sas, produziria um efeito perceptivel no preço de uma mercado

ria; mas se a produção tot~l desta empresa for- suficientemen-

te reduzido, a diminuição do preço de toda a sua produção,que

se efetuar~ em virtude do aumento de uma unidade ná produção
total da indústria, , ~sera desprezlvel.

Se a produção de uma empresa for muito pequena a diferença
entre receita marginal e preço ser~ muito reduzida. A receita

ma~ginal ser~.quase igual ao preço e a curva de'demanda para

a empresa ter~ uma elasticidade s~ficientemente prbxima do
infinito para que '" . 'se possa afirmar que a concorrenCla e quase
perfeita.

A concorr~ncia ser~ tantb mais perfeita quanto menor for a

proporção da produção de uma empresa com relação à produção

I•••
da indústria, e quanto maior for a elasticidad~ da curva de
demanda total •.Com efeito, a curva de demanda ·representa o

grau de concorrência existente entre o produto de uma empz-esa

e outras mercadorias. !Qua;to-'mais forte for a concorrência de'

suced~neos dessa mercadoria, ,tanto'menor sera o grau de con
corrência necess~rio dentro ~a indústria a fim de garantir

i
Iqualquer elasticidade dada da demanda para cada produtor in

dividual.

Este era o pensamentp de Joan Robinson ~m 1933 quando escre

veu seu primeir-o livro "Economia da Concorrência Imperfeita".

Vinte anos mais tarde, ela apre~enta uma modificação nesta úl

tima parte de sua teoria. Em Economic Papers I, diz que supor

que qu~ndo uma empresa de uma indústria competitiva aumenta
I' uma u~idade na sua produção sem produzir mudança na produçã6~

das outras empresas ~ injus~ific~vel no cai6 de COllsider~r~se,
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seriamente, a continuidade da curva de demanda e as curvas de
•custos marginais.

Um pequeno aumento na produção da'inélústria produzirá uma

pequena mas perceptivel reduçio do preço. Esta redução do pr~

ço incentivará a todas as outras empresas a reduzirem a sua

produção em certa fração da unidad~, já que cada empresa igu~

lará o custo marginal ao preço. Chega-se assim à c orrc Lu sjio de

que um aumento de uma unidade na produção de uma empresa -nao
aumentará a produção dá ind~stria numa unidade, mas numa qua~

tidade mais reduzida. Se a concorr~ncia for absoluta e compl~

tamente perfeita, um aumento de uma unidade na produção de uma

empresa não mudará a produção da indústria e não se produzirá

nenhuma mudança no preço.

A concorr~ncia aproximar-se~á da perfeição quando u~ aumento

de uma unidade na produção de uma empresa aumentar a pr-o duç ào:

,da indústrianúma quant idade·.tão'inferior à unidade que o seu'

efeito sobre o preço resultará desprezlvel.

A diferença entre esses dois pensamentos, com vinte anos de
intervalo, está em que, em 1933 Joan Robinson dizia que um

aumento de uma unidade na produção de uma empresa produziria

um ef~ito perceptível no preço, mas que a perda devida à red.';!.

çao de preço na e~presaseria tão reduzida que não afetaria
sua conduta. Em Econ6~ic Journal (1953) diz que um aumento de

uma un.í.dade na produção de uma empre sa não produzirá absoluta

mente nenhum efeit'O;perc~Í>tlvelno preço •
. 'l_

, " ~.' .,..,

At~m dessa mudança de pensamentó, em 1953(7), . ,
ela tambem com

pleta e amplia sua teoria. Diz que, adotando o último ponto

-'----,---------
(7) Economic Journal, Joan Robinsol1, Setember, 1953.
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de ,vista apresentado~ e preciso saber que efeito ••exercera

I sobre a produção das outras·empresas o fato de que uma delas

tenha aumentadQa sua produçã<?

I. o efeito dependerá das curvas, sem dúvida, e das inc~inações

I
das curvas de custo marginal das outras empresas. . ~l..mposs1;:
vel discutir o número de empresas necessário para assegurar
uma concorrência perfeita, sem tomar em conta as curvas do
custo marginal das empresas que compoem a indús·tria.

I No caso de duas empresas que apresentem custos marginais de

I
crescentes para qualquer produção, enquanto o mercado for pe~

feito, ~ impossivel que a~ duas sobrevivam na indústria, pois

I
':cadauma.desejará aumentar a produção na base da:outra, e

qualquer diminuição de preço realizada por uma provocará dimi

I
nuição igual de preços da outra.-

I
o preço diminuirá at~ o ponto em que uma das duas empresas fi

que eliminada da indústria e ~ possivel que a concorrência se
,ja perfeita quando subsista so uma empresa. No entanto, as

I duas empresas podem sobr~viverse nenhuma delas iniciar a

I
guerra de preços. Nesse caso, o preço pode fixar-se a qual-
quer nivel, mas não se pode considerar a situação como sendo
uma posição de equilibrio, já que qualquer aumento acidental
na produção de uma ou outra empresa precipit.aria a redução dos
preços.

A concorrência será perfeita,· segundo Joan Robinson,no caso
de o~ custos ~arginais serem cons~antes e ~e existirem duas
. , .

e~presas na industria. Cada uma, neste casó, pode eliminar' a

outra,.reduzindo oseti preço a timnivelirt(~rior ao custo mar

I
~inal da outra e, tamb~m, 'cada uma.pode perder a totalidade

I



I do seu mercado ao aumentar infinitesimalmente o seu preço aci

ma do custo marginal da out~a. Ma~ esta situaçio nio pode sub

sistir a longo ,prazo. Os custos m~diosa lo~go prazo devem irI
I decrescendo para uma empresa com custos marginais constantes

pois o custo de uma empresa deve ter sempre algum elemento fi:

I xo, nem que seja a renda minima do empresário.

I
Entio, quando o custo marginal ~ constante, ,o preço e infe-
r;i.orao custo m~dio e, neste caso, uma ou outra empresa aca

I ba por sair'da indústria.

I
Assim, Joan Rob~nson chega.~ óonclusio d~ que, para que sub

sista mais de uma empresa num mercado perfeito,~ preciso que

I
os custos marginais sejam sempr~ crescentes.

Com um dado número de empresas, a reduçio do preço, relacion~

I , , -da com o aumento de uma unidade na produçao de uma e-np r-e s a , s~

rá tanto menor ,quanto menor for a inclinaçio ~as curvas de

I custo· marginal das 6utras empresa~~ E dadas' as inclinações

I
r

das curvas de custo marginal, este será tanto meno~ quanto

I
maior for o número de empresas. Dados os custos marginaiscre~

centes, a concorrência só pode ser absolutamente perfeita se

o número de empresas for infinito.

I Em conseqüência, 'll:maperfeiçio absoluta da concorrência ~

posslvel na op{niio de, Joan Robinaon.
im

I

t •

I

I



I
I CAPíTULO IV===========

I CONCORRÊNCIA IMPERFEITA=================~=====

I A Concorrência Perfeita é, na opinião de Joan Robinson, uma

situação te~rica v~lida apenas par~ os livros textos, mas

I· 'pouco realista em condiç~es de depressão geral e prolongada.

I
Em Concorrência Perfeita, cada empresa 'vai aumentando a pr~

dução até que o 'custo marginal para a empresa seja igual ao
,

preço da mercadoria produzida. Esta teoria e irreal porque,

em qualquer momento, a'produção é limitada pela capacidade de

I .produção e, com uma produção maior, o custo marginal pode ser
,.

.' . superior ao preço •

Pierro Sraffa. diz Joan Ro~inson, demonstrou isto ~uando~fi~

I
.mou que a experiência cotidiana mostra que um número muito

grande de empresas trabalham em condiç~es de custos indivi

I
duais decrescentes. Os empres~rios que pensam se encontrarem

I
condiç~escompetitivas não aceitam a idéia de que a sua pr~

dução seja limitada pelas condiç~es internas de produção. Em

geral, estas co~diç~es não permite~ uma produção maior sem

I aumentar os custos. Então, a principal dificuldade que estes

empresários encontram quando desejam aumentar gradualmente a

produção não é o custo de prod~ção; mas .a dific~ldade de

I.'
I..

ve~der uma quantidade superior de pr6dutos sem baixar o pr~

ç o ou sem ter que enfrentar' maiores despesas de "marketing".

Quando se publicou este artigo, diz Joan Robinson, não perc~

beram toda a·importânci~ do que ele estava .afirmando, até
.que as sementes da.dúvida sobre a teoria ortodoxa se multi

pl{caram no âmbito do desconte~taciento criado pela po1{tica

do "laisser,..faire"durante a depressão de 1929·
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o próprio Marshall, afirn% ela, tinha'consciência de não
• 0100 •

ser

I
posslvel num mercado de compradores a aplicação da teoria s~
gundo a qual o custo marginal é igu~l ao preço, mas ele -nao

I
de~envolveu esta teoria em virtude de ser otimista sobre o'

funcionamento do capitalismo do "laisser faire" e também em

I virtude de acreditar na idéia de que uma economia em expa!!,

são constante é uma situação normal.

I Quando o mercado é imperfeito, segundo Joan Robinson" dife

rentes produtores podem vender o mesmo produto a diferéntes

I
preço,s. Além disso, a curva de demanda de cada empresa nao

é perfeitamente elástica, faze~do com que a empresa determi

'ne'~ quantidade de produção no ponto em· que o seu custo mar

ginal for LguaL a au avr-eceLta marginal.

Num mercado de concorrência imperfeita, a receita marginal

não é -igual ao preço; porém, é ela que determina a qu~ntida-

I
de que a empresa dever~ produzir. Também pode~ão existir di

~erentes preços compatfveis com a mesma rec~ita marginal.'

I oA relação entre a receita. marginal e o preço.depende da for

ma das curvas de demanda individual. Da mesma forma, o efei

I to de um aumento na demanda total sobre a produção depende da

forma pela qual este aumentG se manifesta nas curvas de de

manda individual.

I Um outro fator, que, segundo ela, exerce influência na forma

I
~és curvas deoferta,é o tempo. Pode aco~tecer que, num

do m6mento,' todas as empre~as de um ramo industrial não

da'

se
o ~ 'o,,apresentem em e qu'LLd.br-Lo, algumas empresas podem estar, em

-fa~e de expansão, enquanto que ou't ras em decadên'cia; no en'

tanto, o ra~o industrial como um tod6 pode estar em equil!"

brio.

-- JJIDUOTECA URL' I Bn, -OEDEf.JKh1i
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Vinte anos ap~s ter escrito isto, ou melhor. em 19~3(1), ela

reconhece que uma das falhas do que ela .haviaafirmado no .seu

livro,Economia da Concorrência Imperfeita,fora o fato de -nao
ter analisado o fator tempo. S~ como uma metáfora, pode-se

afirmar, na sua opiniio, que o preço, a taxa de produçio, o

tipo de salário, etc., nio podem se deslocar num plano que

representa um diagrama de preços e quantidades. Todos os movi

mentos devem ter lugar num per!odo de tempo e a posiçio a

qual eles chegam'em qualquer momento depende das posiç~es an

teriores.

Para melhor compreender o pensamento de Joan Róbinson, pod!:,.

~os comparar a forma como Milton Friedman apresenta o jogo da
"-oferta e demanda num mercado imperfeito e o que ela a isto

responde •.
I .,

Para Milton Friedman, a curVa de oferta separa as combinaç~es

I
de .preço - f.e quantidade que sao compat1ve1s com as condiç~es

de oferta daquelas que não o -.sao. f •A curva mostra o preço m1n1

I
mo a que uma quantidade será oferecida. Os vários pontos da

curva de procur~ devem ser interpretados como alternativas em

I um determinado instante de tempo. Unidas as duas curvas, te

I
mos o que ele chama de "lei da oferta e da procura" num mer

cado livre(2).

(1) A Concorréncia Imperféeta em Retróspec~iva, Joan Robinson,
E~onomic Journal,. Setembro, 1953.

(2) Teoria dos Preços, Milton Friedman, APECEditora S/A ,Rio
de Janeir6, 1971; pág. 20.

o'· •
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Preço

,P
e

E

I

I

o

Quantidade por
unidade de
tempo

I
I

-y

I
I
I
I
I
I
I
I
I
~

o ponto A de intersecção das curvas de o:ferta e procura signi

:ficaque, a esse preço (p ), e s~ a esse pr~ço,e os desejos

do~ compradores e o:fertantes serão satis:feitos.
~-----:---~--- .

Neste ponto,
, ,as :forças subjacentes a procura e a o:ferta esta

be1eceram um preço que iguala a quantidade o:fertada e a qua~

tidade procurada: ~ o preço de equi1{b~io.

Se o mercado nao :forlivre, -segundo ele, o preço pode nao ser

A. Suponha-se que um preço máximo OB seja estabelecido pelo

governo e e:fetivamente posto em vigor. Neste caso, os compr~

dores iriam compra~ BD e os o:fertantesvender BC. De uma :for

ma ou'de outra, BC terá que ser "racionado" entre os comprado. -
res que estejam ansiosos por comprar uma quantidade maior BD.

CD'mede aexténs;~'do problema de racionalização e a -'pressao,

sobré ,opreço máximo. Se isso :formanejado por algum m~todo

que não o de dar sub~idios a6~'o:fertantes, o'ponto :final ~sera

C."Da,mesma, ,suponha-se que OE sej~ estabelecido como um pr~

ço mirtimo que e:fetivamente vigore. Os compradores iriam qu~
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rer comprar EF !. en.quarrt o os ofertantes iriam querer vender EG.

O problema agora~ dividir o mercado entre os ofertantes e FG
, ( )

mede a e~tens;~ d~steproblema 3 •

v

Se o ponto de equillbrio ~ A, diz Joan Robinson, que signifi
_ (4)

'c ado devemos dar, entao, aos outros' pontos?

·Suponhamos, diz ela, que o preço sejaOE; os compradores esta

riam dispostos a comprar O de igual f,orma,.Sé .os vendedoresql
prevêem o preço OE, eles irão oferecer a quantidade 0q2

Nenhuma das previsões ~ justa, já que 'OE n;o ~ um preço, de

equillbrio posslvel;'nessas condições, o que quer o gráfico

Segundo Joan Robinson, nunca algu~m lhe explicou isso, nem p~

de fazê-lo.

..,~
O fato de que a um preço (B) seja oferecida a quantidade

e por um preço maior (E) a quantidade oferecida tamb~m seja

~aior (q2) nem sempre ~ encontrado no mercado.

Para ela, pode acontecer que, por um preço menor, seja ofere

cida uma quantidade maior. A curva de oferta, neste caso,apr~

sentar-se-ia da forma como aparece no Gráfico nº 2(5).

,Teoria dos Preços, Mil;ton Friedman1 pago 21.
L'Economique Moderne (An Introduction to Modern Economic),
Joan Robinson, .Ediscience/McGraw Hill, Paris, 1975, pág.
203,' .

(5) L'Econo~iqqe Moderne, Joan Robi~~on,P~g. 204.

(3 )

(4)
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s

GRÁFICO NQ 2

'o' Ih - 1 d í "t' ( 6 )me or exemp o 1S o é, na opinião dela, -a reaçao de uma
",

indústria a grandes variações da demanda do se~ produto. Qua~

do a demanda deste produto tem aumentado no passado imediato
,',. .

de forma a que a capacidade da planta existente tenha sido
utilizada ao máximo, ou a oferta de trabalhadores especializ!!.

dos se tenha esgotado, os preços presentes são altos e,
I

como
existem'perpectivas de lucros futuros interessantes cria-se
uma nova capacidade.

Nos livros textos, isto é apresentado de modo que se pode pe~

sar que a inovação se efetua em pequenas quantidades, de for

ma continuada, de tal maneira que os lucros vão diminuindogr!!.
dualmente e se estabilizam no nIvel original;

Mas, na realidade, numa indústria q~e vende num mercado com

petit~vo, ,os planos de investimento são feitos, simultaneamen

te, por. um grande nú~ero de empresários e reálizam-se enquan-

(6)'Concorr~nci~ Imperfecta em Pers~ectiva, Joan Robinson
Economic Journal, Setembro, 1953 •.
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to os lucros são altos, cf~ forma que a capacidade se expande

muito, simultaneamente, e a taxa de lucro cai drasticamente

" quando entra êm"funcionamento a nova capacidade.

Uma vez realizado o investimentO" há um periodo de tempo consi

derável no qual as empresas lutam pela sobreviv~n~~a, mesmo.

~ ,quando o nl.vel de lucros e menor do que em ,outras empresas.

Em certo ,momento (cinco ou vinte anos), independentemente das

condições da demanda, o nivel de lucros da indústria'é infe-

rior ao que teria sido no caso de não se ter dado a expansão da

'demanda.

De outro lado,.a afirmação de Frieqman de que, quando a ofer
, . ,ta e superior a demanda, os pre90s tendem a baixar, e quando

a demanda é superior a o f'e'r t.a, os preços tepdem a subir, che.

gando nos dois casos perto do preço deequilibrio, deve-se, se

gundo a opinião de Joan Robinson, ao fato de o gráfico só··'ter
.. ,

dois eixos. Neste caso, o gráfico repr~s~nia'só uma c~tegoria
'.

de relações: entre os preços e as quantidades. Todo movimento
~

efetivamente realizado tem lugar forçosamente num perl.odo de

tempo. Mas a duração não tem lugar no gr~ficoe, sendo assim,

nenhum acontecimento pode realizar-se. Para poder analisar os

acontecimentos, Joan Robinson aconselha utilizar a terceira

dimensão.

Pode-se pensar no tempo passando, num eixo perpendicular
.•.
a

, , 'pagl.na, o passadoc~hhecido atras e o futuro previsto na fren

te.' Sendo 'assim, a análise do 'mesmo gráfico de Friedman teria

um novO significado; quando ~,pre~ofor OE,a quantidade com

prada não será a mesma se os compradores souberem que o pre~o
~.deve d ãmí.nuí.rj "ou se eles tiverem vivido um longo per-Lo do com

.. ,
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preços constantes, ou ainda, se eles estiverem observando um

aumento nos preços. . ~:~'.'

Além do mais, segundo ela1a idéia çletender-se a uma posição

.a qual não se chega nunca não é fácil de compreender: "duran

te quanto tempo vamos supor que as condiçõe's descritas pelas

curvas continuam idênticas enquanto o mercado é indeciso? Se

rá que os próprios movimentos de oferta e procura não afeta

ram a posição até a qual os pontos de eq~illbrio devem
.gar?" (7) .

che-

Sendo'assim, a forma correta de interpretar os co~hecimentose,

segundo Joan Robinson, como aparece no Gráfico nQ 3.

o GRÁFICO NQ 3
.-~.-.

'/

O~ ~ ~ -L ~

Q QO

O gráfico deve ser usado como Ulll m~pa em três dimensões que

~lustrariam ás poss{veis'posições de um mercado co~pat{velcom

as posições representadas nas curvas. ,Para isto, e preciso

contar com os movimentos dos es'toques, os quais permitem que

,L'Economique Moderne, Jqan Robinson, pago 204.
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existam as diferenças entre as comp~as ~ as vendas. Com este
, -:~ ~enfoque, o grafico:representa um per10do de tempo, agora com

,:). .

o passado atr~s da p~gina. ComparamQs:pDsiç~es poss{veis, -nao
representam6s variaç~es. t impossivel, para ela, passar de

um ponto a outro, modificando acontecimentos passados. Todo

movimento tem que ter lugar movimentando-se, para o futuro.

Nogr~fi~o ~quando o preço ~ OP, o nivel de trocas mensais
,
e

.0Qn aos olhos dos compradores, embora sejam OQO por mês no

espirito dos ofertan:tes. Os estoques aumentam, então, de Qn

at~ QO por mês. Este intervalo pode se dar se os
previram um aumento de preço ou no caso de ter havido um erro

vendedores

na previs,ão da'demanda. O preço,' então,. vai diminuir." . Quando
-'-. ,o preço e'OP, ,os est6~ues ficam em um nivel constante. Pode-

se prever que a situação do futuro imediato'ficar~ a mesma

sàlvo,'seum acontecimento modificar as condiçõ.es representadas

,.,C.
pel~s curvas.

Quando o preço ~ inferior a OP, os estoques diminuem. Visto

I
assim, diz ela, o gr~fico pode ser uma ajuda e não.uma confu

..sao.

I O problema, segundo ela(8), não é somente que os ajustes pr!:.,

cisam de um certo tempo, dentro do qual podem produzir-seacon

tecimentos que alterem aposição, de forma que o nivel de

I,
'equiltbrio que ~e trata de alcançar se desloc~ antes mesmo de

ser alcançad6. O importante é que o mesmo processo de

camento influi na ori~nta~ão dp movimento~ de forma que, o

deslo

que se .denomina posição de equilibrio a -longo prazo nao exis

.(8) A Concorrência Imperfecta em'Retrospectiva, Joan Robinson.
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te independentemente do curso que segue a economia num parti
cular moment o,:

Para Milton Friedman, o que determina a curva de oferta e .os

preços no mercado s~o fundamentalmente o conhecimento técnico,

os preços dos bens diretamente relacionados com o bem produzi

do e as curvas de oferta dos fatores de produçio. Segundo ele,

as curvas de oferta dos fatores tendem a depender do ~per10do
de tempo concedido para o ajustamento deforma.que as ·curvas de

oferta "a curto prazo" e a "longo prazo" podem ser considera

dos .como restiltantes das diferentes especificaç3es das cur

vas de oferta de fatores, "t aL como se apresenta no Gráfico

D GRÁFICO Nº 4

:'

D

OL- ~~ L_ _

Q' Q

Assim, segun~o Friedman(9), a quantidade OQ será oferecida ao
~ .preço m1nimo OE, e a quantidade OQ' , ao preço OE'. Se a cur

va de.procura fosse DO, o preço de me~cado OE e a produçio OQ,

(9) Teoria d6s Preços, Milton Friedm~n, APEC Editora S/A, Rio
de Janeiro, 1971, pág. 92.

,•..,.
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I essa produç;o na realidade seria oferecida por u~ n~mero de

I empresas diferentes. e poder-se-ia marcar sobre a linha EP = OQ

a quantidade ofertada pelas empresas individualmente uma a

I.
'"

uma. A quantidade Eql poderia ser oferecida pela empresa 1, a

quantidade qlq2 pela empresa 2, e q2qJ pela empresa J. Se

I a curva de procura fosse D'D', ao inv~s de DD o preço seria

I
OE' e.a quantidade oferecida pela empresa 1 seria E'q'l' pela

empresa 2 seria q'lq'2 e pela empresa J, q'2q'J. Adotando-se

este procedimento para todos os nlveis de preços posslveis e

I unindo"-se os pontos determinados para cada empresa, obterla
mos a~ curvas de oferta de cada empresa separadamente. Dessa

I forma, 51S1 indicaria a contribuiç;b da empresa 1 ~ produç;o

-t ot aI, aos vários nlveis .depreços, uma vez que a expans;odo

setor como um todo se daria ao longo da curva SS.

Frie.dman afirma, ,porem, que a curva SISI niio ~ "uma curva de
oferta da empresa 1U porque ~ quando o setor se expande, os

.... .preços dos fatores se alteram por eX1genc1a das curvas deofer

ta dadas para o setor. Para a empresa individual, isso impli

caria, em geral, uma mudança nas curvas' de oferta de seus fa

tores e, portan~o, numa v ar-Laç áo n~s c'ondições de oferta. Ou

tra raz;o,apresentada por Friedman, ~ que, quando o setor se
expande, as condições tecnol~gicas podem variar para a empr~

sa individual, embora n;o o façam para o setor como um todo.

Isto implica, novamente, uma mudança nas condições de of~rta.

Ent';o, para Friedman, SISI poderia ser chama.dade uma

de qu ase=of'e r-ta" da empre.sa1.

"curva

I
'Analogamente, a: d í.f'e r-e nç a horizontal entre SISI e S2S2 indica

. .
a co~t~ibuiç;o.da empre~a 2 para a produç~o.·d~ setor, aos #va
ríos preços posslveis. A um preço abaixo da~uele em que S2SJ
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,corta o eixo vertical, produto algu~ e ofe~ecidb pelas empre-
...sas 1, a ou 3,poisessas ~mpresas nao -entrariam no mercado a

esses preços. A u~ preço maior, as empres'as 2 e 3 entrariam no

mercado; a um preço ainda mais el:evado; acima daquele em que

SlSl.corta o eixo vertical, a ~mpresa 1 entraria. Na realidade,

a expansão na oferta indicada por 5S é, em geral, o resultado,

tanto da expansão na produção de cada empresa, separadamente,

quanto do aumento do número de empresas.
i·

A empresa, ,individualmente" .•..ve, segundo Friedman, seu mercado,

da forma como se apresenta no Gráfico 'nº 5(10).

, '-
GRÁFICO Nº 5

MC'

_.,.--:'

SI
L- L- ~------------~~----------

O q' q.
1 .q"

Suponha- se que o preço do bem sej a OE' , .de modo que, a empre sa

individual. esteja no ponto d' e produza Oq' do bem X. Se o pr~
ço fosse OE a empresa estar-La em d ao- invés de em d ! ; A .dife

rença entre d e d' pode ser vista como resultante de duas es

péc~es de forças:

(10) Teor1'a dos P M F ' 1.reços, ilton riedman, pago 91.
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(a) A reação da empresa 1 a um preço mais elevado ao bem X
,
a

luz das condiç~es t~cnicas e do mercado de fatores, tal co

mo as vê a jertrpresaquando está em d';

(b) A reação da empresa 1 à mudança nas condiç~es t~cnicas e
•.. ,

do mercado de fatores, tal como a empresa as ve, apos a

reação de todas as empresas ao preço mais elevado do bem X.

Para s ep'ar-ar' esses dois tipos de re'aç~es, Friedman passa do ti

po de "curva de quase oferta" dado por 51Sl a uma curva de ofer

ta da ~nípresa i para o bem X. Isto ~, Friedman sup~e que a em

presa 1 não tenha poder monopo1!stico sobre nenhum dos fatores

cujas quantidades ela pode variar, de forma que as curvas de

oferta de tais fatores são horizontais aos preços que corres

pondem implicitamente a qt.
-,

Dados. esses preços, haverá uma certa combinação ~tima de fato

res para produzir qualquer quantidade dada com um custo margi

na1 m!nimo.'A curva M.C. é traçada com inclinação voltada p~

ra cima po~~ue se trata de um setor competitivo. Se a curva se

inclinasse para baixo, a produção a uma taxa em'que o preço fo;'!

se igual ao custo marginal implicaria em perdas. A empresa te

ria que fechar ou expandir-se para aproveitar os custos margi

nais mais baixos.

S,e,para uma dada produção, tal custo marginal for menor que o

preço, a empresa terá um incentivo para expandir sua produção.

Consequetitemente, a curva do c~~to marginal para os preços da

dados' dos fatores será a curva da ofertad~ X da empresa, des

de q~e a firma se ma~tenha em funcionamento.

Nuina,análise de curto prazo" Joan Robinson afirma que , no mel'

cado de bens primários, uma variação dos preços não pode af~
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tar muito a quantidade of"erecida,pois as condições "da prod~

-çao exigem que a oferta sej"adeterminada a todo momento pelas

~ondições naiu;ais que impõem um limit~ ~ais ou menos rlgido

à produção. Os vendedores têm, geralmente, uma posição de infe

rioridade em relação aos compradores. Quando os preços dos

bens primários caem, os produtores são incapazes de reduzir a

"pferta. Numa situação contrária, os produtores -sao incap~2!es

de"aumentar a oferta para aproveitar" o aumento de preços.

No que diz respeito aos preços industriais, Joan Robinson con

cor-d a com "Friedman, ou seja, aceLta que os custos e também os

preços sejam influenciados ,pe16s salários, pela produção indi

-vLdue L, e pelo preço das matérias-prima,s de que a empresa pr~

cisa para produzir, o bem. As fl-qtuações do nlvel de emprego na

indústria geralmente produzem variações acentuadas nos preços
. , ."'relativos dos bens pz-a.ma raos e dos bens manufaturados.

""'Uma aceleração da atividade industrial provoca, segundo Joan"

Robinson, um aumento" da demanda de matérias-primas; se a ofer

t~ das mesmas for inelástica, o preço aumentará rap.idame:nte.Da
mesma forma, uma diminuição da"atividade industrial pode pr~

vocar uma queda nos preços. Isto é válido não só para o setor

como um todo, mas também para certos produtos em diferentes em

presas.

o mecanismo de formação de preços provoca, segundo Joan Robin

son, um conflito de interesses entre os trabalhadores'"- indus-
',

triais e os produtores de bens primários. Quando a quantidade
, -

ofertada é inferior à quantidade demandada, o preço de um prE..

duto primáriO aumenta.



I
• 113 •

I Esta situação é proveitosa para aqueles produtorés que têm aI

I, guma coisa par~ ~ender. Porém, ao mesmo tempo, esta

tend, abaixar~o. sali~ios r~ais na ind~stria.

situação

,Quando a margem proporcional de lucro e marrtLda, 'enquanto os

I
custos aumentam, ~ relação dos preços com os salirios nominais

aumenta em virtude do aumento dos preços das matérias-primas.

. ~ ~ ~O baixo n~vel dos preços dos produtos agr~colas tem contribu~

do muito nos palses desenvolvidos para man,ter uma taxa elevada
" ./ . ' ,de salar~os rea1S.

I A EXPANSÃO

- ,Normalmente,' a expansao de um ramo industrial se deve a eleva

da geração de exCedente. O inverso também é verdadeiro, ouse

ja, ,a.~ontração de um ramo indu~trial é de~ida a ganhos consi
'-

derados baixos.

I Segundo Joan Robinson, o nlvel de lucro reflete a dificuldade

I de entrar num ramo industrial.'

O nivel de lucr9s normais nos ramos em que a entrada é ficil,

como no comércio de varejo, é sempre baixo, comparado com lu

I
cros considerados normais em ind~strias onde se precisa de

I
grandes investimentos iniciais ou de uma eficiência muito
.ta{ll).

aI

Um ramo industrial encorrtr-a= se em .equillbri~ quando não exis

te tendência alguma à varLaçjio do n~m~ro de empresas. Os lu-

'cros obtidos n~ste caso são consi~erados normais.

(11) Economia d~ la Comp~tenêia, Imperfecta, Joan Ro~inson, Edi, ,
ciones Martinez Roca S/A, Barcelona, ,1973, pago 129.

/
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::~~~Para saber. seio~ lucros sao normais, Joan Robinson utiliza a

curva de cust-e médio da empresa, a qual deve -LncLud.r- o lucro

normal médio' do empresário.

Sendo assim, a curva'de custos médios deve ser decrescente p~

ra valores pequenos de produção.

.. 'Os lucros serao normais quando o preço for igual ao custo me

'dio. A empresa estará em equillbrioquando a receita marginal

fó-rigual ao custo marginal.

Segu~do Joan Robinson, o pleno equillbrio exige uma condição

dupla: (a) que a,receita marginal seja igual ao custo marginal

'e'(b) que a receita média. ou preço -sej a.igual ao custo médio •

., ~--.- .. , ~Esta condiçao so sera poss~vel de obter quando a curva de de
, ,

manda individual da empresa for tangente a curva de custos me

dios, como se apresenta no Gráfico nº 6.
y

i

GRÁFICO Nº 6

,C,Mg.

D

I ' ,
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Mas,' se a curva de demanda-per~aneceu constante acima da curva-

de custos médios, verifica-se~. intervaloP1, P2' H e E no
-gráfico 7, no' qual se obtém lucros'.anormais. Ne s'se caso, have-

rá novas empresas que entrarão no ramo industrial e a concor

I
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rência fará com que a curva de demanda individual'diminua até

tangenciar a curva de custos médios(12).

GRÁFICO NQ 7
"

,.

:.;. '.

O

Por outro caminho, Hilton Friedman chega a mesma conclusão. Ele

diz que, uma vez qu~ a empresa vai produzir algo, a quantidade

máxima a prod~zir é dada por uma comparação das curvas de cus

"to marginal e de receita, marginal. Se,para qualquer produção,

a receita marginal for maior que o custo marginal,acrescentar-

se-á mais ~s receitas totais que ,aos custos totais, se se pr~

duzir um pouco mais, portanto, vale a pena produzir um pouco

mais.

t # •Ao con rarJ.o, se a receita marginal for menor que o custo mar

I girial, subtrair-se~á meno~ das receitas totais do que dos cus

I
tos totais, se se produzir um pouco menos; portanto, vale a p~

na produzir um pouco menos. A produção óti'ma é, então, aquela

it . I . 1 t . '. l'(13)em q~e,a rece a mar$1na equ1va e ao cus o rnarg1na •

;(12) Economia de la Competenci~ Impe~feeta, Joan Robinson,p~g.lJO
(13) Teoria dos Preços, Milton Friedman, p~g. 125.

. ~
. ,
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"Mas, o que Friedman não ~xplica·é o comportamento da curva de

procura, e aI a teoria fica incompleta, pois caso a curva de
# • #., procura se-mantivesse acima da' cur-va» d'e'cust,os medios ,como Ja'-

vimos e não houvesse reação para ~' entrada de novas firmas,co

mo é que se atingiriam os lucros normais que são as caracterl~

ticas da concorrência?

Vejamos agora, o que acontece com o preço quando a curva de de

manda se 'mantém acima da curva de custos médios.

Para facilitar a explicação, Joan Robinson supõe constante.s a

eficiência e os custos da empresa; eles variam somente com as
variações' na escala de pz-o du.ç âo •

.\ Também 'supõe que todas. as empr-e sas têm a curva de custos e as

- condições de demanda semelhantes.

O~re~o do produto pode subir, descer ou permanecer ~onstante,

mas em todo caso as empresas receberão um lucro extra •.,

Novas empresas são atraldas para o ramo industrial, a produção

total da mercadoria aumentar~ ainda ma~s e a concor~ência das

novas empresas far~ de~cer a curva de procura ~ndividual das

empresas antigas.

Quando a curva de procura for novamente tangente da curva de

custos médios, ter-'se-~ uma nova 'posição de equ ã Ldbr-Lo a 101'1

go prazo.

O,preço do produt~ ~esta nova posição vai depender de como se

'tenham deslocado as curvas ,de demanda quando cairam para a p~

sição deequillbrio.
-,
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Se a curva de demanda tem a mesma forma que tinha no equil!brio

anterior, então nem o preço, nem a produção vão mudar, como se
... verifica no Grá~~ico nQ··S.

••

GRÁFICO NQ 8

C.M-

O M

~"Isto acontece, segundo Joan Robinson, ... .nao so em A"concorrencia
• A"perf~ita, mas tambem em concorrencia imperfeita quando o aumen

to da "demanda ~ devido ~ aparição de um novo grupo de consumi

".1 dores. Estes farão subir a curva de demanda individual num p~

r:1odo .Ln Lc La L, Logo ao aparecerem novas firmas, vão constituir
firmasa freguezia destas e as curvas de demandas das antigas

vão, ~ntão, encontrar a sua posição anterior.

Se a curva de demanda individual para cada empresa for menos

elásti~a na nova posição D2' o equi1!brio far-se-á com a curva

de custos m~dios situada à esquerda da posiçã·o antiga. Neste

caso, a produção M
2

s"erá menor e t em consequência, o cust o tri~

...". (15) ,diú e o preço serao ma10res ,como aparece no Grafico nQ 9.

(14) Economia "de la Competencia·Imperfecta, op •.
"(15) Econ omd a de la Compet errc La Imper:fecta, -op ,

•pago 135.

135.

cit. t

cit. t
•pago
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I
GRÁFICO NQ 9
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Isto acontece, geralmente, quando as novas empresas atraem p~

r-a :;i"aqueles :fregueses que nã·o estavam 'satisfeitos com os

produtos oferecidos pelas empresas antigas.

As novas empresas encontraram, assim fregueses que dão prefe
.•. .renc~a para seus produtos. A elasticidade' da curva de procura

é, então, menor. Igualmente, se a curva de demanda individual

I for mais el~stica na nova situação, o preço ser~ menor, como
D Dl2 se verifica no Gráfico nQ 10.

. . GRÁFICO NQ· 10
I.
I
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Isto acontece quando o aumento da procura .f'o r' uniforme para t'o

das as empresas1 por exemplo, se for devido a um aumento daden. -
sidade da população ou quando as novas empresas surgem com as

mesmas caracterIsticas das antigas.

Neste caso, aumenta a indiferença dos. fregueses e, em c ori ae «:

•• . (16)quenc1a, a elasticidade da procura •

Segundo Joan Robinson(17), Keynes procurou trazer a teoria dos

preços dC? volume 11 (Moeda) para o volume I (PrincIpios de

Economia), mas na opinião dela a contribuição de Ka1eki foi

maior do que a de Keynes, levando avante este programa, pois

chamou a atenção para o fato de que há dois sistemas distintos

de formação de preços, no mundo moderno:

(L) Dominado pela oferta e a demanda, e

(?) Dominado pelos custos mais lucros.

o mercado para os bens, diz ela, é criado por comerciantes es

pecia1istas que compram para vender novamente e procuram lucro
/

pela diferença de preços.

Eles mant~m os estoques, quando o fluxo de vendas exc~de o de

compras, e se o estoque começa a cair eles elevam os preços.Um

exemplo disto terIamos na produção agrIco1a.

Para os industriais modernos, os bens são oferécidos a um pr~
ço de propaganda e·eles produzem o que o mercado comprará.Exis

tem várias formas intermediá~ias, ma~ para Joan Robinson o
. I

.' . I .
essehcia1 está'nest~s dois aspectos.

(161. E.conomia ·de.la' Competencia' Imperfecta, op. cit., pág. 138
Jo~n Robin~6Íl. .,, t .. ,- -

(17) What are the Quest'ions," "Joan Robinson, Journa1 of Ec onomd c
Literat"ure,' December, 1977, pág. 1)28.
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.Kaleki analisou os preços industria~s em termos de margens de

lucro bruto, expressos como uma margem sobre a m~dia do custo.

Na medida em~que sua teoria de desenvolvia, ele r~jeitou a vi~
-sao de Keynes, herdada de Marshall, de que um aumento na prod~
-çao exig~ um aumento nos custos, em virtude dos custos

nais crescentes. Segundo Joan Robinson, ~ a teoria de

margi

Kaleki

que atualmente prevalece sobre a de Keynes.

Parece que o custo m~dio antes cai"do que sobe, com uma utili

zaç;o mciior daf~brica; o mercado vendedor (onde ~ mais f~cii

vender), no qual o fluxo de pr-o duçjio' e s t à limitado pela c ap ac j,

dade, ~ raro, na opini;o dela, porque rapidamente faz com que

o investimento expanda a capacidade de produç;o dos bens e g~

ralmente isto nio dura muito tempo. Mesmo quando ele preval~

ce, as empr~sas geralmente' preferem estender as datas de entre'

ga e n;o chocar a demanda elevando os preços.

-Kaleki observou que os custos se compoem geralmente de dois

elementos independentes: a folha de sal~rio e o custo das mat&

rias-primas.
.,

Aqui Joan Robinson encontra uma interconexio entre os dois ti

pos de formaç;o de preços, pois os custos de materiais -sao
fortemente influenciados pela oferta e a demanda. A barganha

das taxas salariais.:depende do equillbrio de forças no mercado

de trahalho.·

Supondo uma estrut.ura est~vel de mar.gens de lucro bruto, Joan
I

Robinson deduz o comportamento dos preços no curto prazo. Um

. aumento no nlvel geral da a~ivid~de provocaria um aumento na

.'demanda de materiai.s que elevam seus,preços.'.

"
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o aumento nos custos leva a um aumento mais ou menos proporci~

nal nos preços, mas as taxas salariais rea~s foram reduzidas

enquanto os lucros em termos monetários aumentaram: isto prep~

raria o terreno,na opini;o -dela, para um aumento nas taxas sa
lariais monetárias.

Por outro lado, um decllnio na atividade industrial real tellde

a baixar os preços na matéria-prima, mas a resist~ncia do tra

balho é bastante forte e impede que os salários sejam cortados.

Esta análise de Kaleki reforçaria, segundo Joan Robinson, a

vis;o deoKeynes de que a inflaç;o é essencialmente um próblema
o ~polJ..tico.

Alguma evid~ncia tem sido encontrada, segundo Joan Robinson,
para apoiar 0'0 pr-e ssupost o de que a r-eLaç áo ent r-e margens br-u:

tas oecustos de matérias-primas é está~el em relaç;o ~ mudanóa
o'

no nivel geral da demanda. Mas, a hipótese de que a estrutura
,

das margens brutas para ~ários bens pode ser explicada apenas

pelo grau de·monopólio é um "tiro no escuro".

Para Kaleki, alto grau de monopólio significa fraca competiç;o

de p~eços. t verdade que os grandes olig~pólios podem estabe
lecer mãrgens mais altas pqra seus produtos do que as firmas

competitivas, mas estario usando estas margens para cobrir a

competiçio entre el~s (publicidade, diferenciaçio do produto,

etc.). Além disso, o grau de monopólio é parcialmente em fun

çio das mar-g ens necessárias para cobrir os custos fixos. de pr~

duçio. Os irive.stimentoéde risc9 que exig~m grande capital ini

cial só·siofeitos porgra~des compan~iasquet~ml

domlnio de seu mercado para reçuperar os lucros.
suficiente

. :

\ o

.~.'.
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I "Neste ponto, Joan Robid~on encontra·a linha limite entre a teo

I ria de longo prazo e de ~tirto prazo que trata dos preços, a

mesma que, segundo ela, tém sido explorada de maneira muito

I .inadequada.

I
I
I
I·

., .

I
I .,

I
I

I
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ÔAPtTULO V==========

I
I Como foi visto"no' capItulo anterior, à, formação dos preços e~

,tá intimamente ligado a remuneração dos fatores de produção.

I
I

\

Em Concorr~ncia Perfeita, o valor do produto marg~nal do tra

balho é igual ao salário.

I Surgiram mu~tas dúvidas a respeito: ,sera que o produto total

é distribuido sem ~xceden~es positivo ou negativo quando cada

fator recebe seu produto marginal? Será que cada um dos fato

I
res ~e'p~odução receb~ uma parte de retr~buição igual ao seu

d t
~ .: l?(l)pro u o marg1na .

I Parecia simples,na op~nião 'de Joan Robinson, demonst~ar que o

interesse pessoal ,dos patrões era assegurar-se de que a pr,2,

I porção distribuida a cada fator fosse LguaL ao seu produto ma,!.

g~nal. O problema para o empresário era: como estar certo de

que o que f~ca, uma vez pagos os fatores de ~rodução, repr!!.

I
senta a contribuição do empresário?

Uma da~"'soluções foi apresentada por J.B.Clark que af~rmava

II I

I que o empresário não realiza nenhuma contribuição especifica,

de forma que os ganhos empresariais tendem a zero.

I Wicksteed(2) 'adotou uma linha de ataque cDmpletamente d~feren

te. Estabeleceu um teorema der~vado de Euler, segundo o qual,~

,

I .(1) El Teorema de Euler y el Problema de la D~stribución, Joan-
Robinson~ Economic Journal, September, 1954.

·(2) Em la C~ordinación de la~ leyes ~e distrib~ción, Quarterly
Journal of Economics, abril de 1891, pág. 313.

r!. /
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P = f(a,b,c). Kst.a função é homogênea de primeiro grau, de for

ma que:
.,;

~P = f(ma,mb,mc)

então

b
cfp

+ c{b + c

Esta fórmula, .•. .em termos econom1COS, quer dizer que o produto

total é igual à soma das quantidades dos fatores multiplicadas

I.

pelo seu ~roduto marginal, sempre que as condiç~es de rendimen

.to constante sejam màntidas. Ou seja, que um aumento proporci~

nal determinado da quantidade de cada fator de produçio teria

como .consequência o mesmo aumento·proporcional do produto.
(~ .

Mas afórm~la, segundo Joan RObinson(J), não estabelece clara

mente a condição dos rendimentos constantes; #e,'neste sentido,

mu~to.ge~al, tamb~mnão d~ uma alternativa no caso de os lu-
..cros nao serem normais.

Parece que Wicksteed teria passado por alto a possibilidade de

um rendimento crescente quando existem e~onomiasde escala na

grande empresa.

t evidente, para ela, que quando existem economias de escala,

prevalece um rendimento crescente.

Mas o er~o de Wicksteed, na.opinião de'Jo~n Robinson, &
sutil(4), el~ se.deve a utilizar a divisão dos fatores de

mais

pr~
ção em terra, capital e trabalho e defende a id&ia pela qual
devemos con~ide~ar como fator indepQndent~ todo tipo e quali

(J) El Teorema dê Euiert op. cito
(4) O Teorema de Euler,op. ·cit•.

I.
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I dade de trabalho que possa diferenciar-se de outros tipos
qualidades.

e

Em vez de falar do capital em ter~o~ de valores, ele gostari~

l
, ,que se falasse em numero de arados, toneladas de sementes

I
ou quilogramas de energia. Desta forma, fica evidente que um
aumento proporcional de todos ,os fatores de produção garanti
ria um aumento proporcional do produto.

Assim sendo, Wicksteed não s~ tratou superficialmente a exis

I t;ncia de economias de ~scala, mas~ 'tamb~m, no, seu esforço por
definir os fatores de forma a eliminar a possibilidade de ren
dimentos' f:tsicos cr-escentes, eliminou acidentalmente a possibi
lidade de definir a prbdutividade ma~gina1 de um fator.I
Seja qual for o m~todo utilizado, afirma Joan Robinson, do te~
rema de Euler se deduz que os lucros devem ser nulos quando os
rendimentos são constantes. Quando- a c oric or-r-enc La ~ per-f'eãt a ç a
remuneraçao de cada fator ~ igual aova10rd~ seu produto mar
gina1 f:tsico'e não fica na~a,para o empreg~dor.

'"
k análi.se feita por Friedmansobre o teorema de Euler (5) em
princ:tpio, similar a feita por Joan Robinson.

Segundo Friedman, Wiscksteed indicou que, se a função de prod~
ção fosse' ~omog~nea de primeiro grau, o teorema de Euler de
monstraria que,ospagamentos feitos de acordo com, a produtivi
d~de marginal esgotariam o produto total. Sejam a, b, . as
quantidades dos fatores de produção; X == f(a,b, ••·.) a função
de produção. Mas para Friedman f(a,b). ~ uma função bomogerrea
do t-~simo grau, se:

I, (1) , ' ~
f (I\a , }\b , ••• ) =,')\ f (a , b , ••• )

I como o teorema de Euler diz que, para uma função homog~nea db
grau t,

cff
la ~ a + b + .... = tf(a,b •••• ) = tX

(5) Teoria dos Preços,Mi1~on Friedman, p~g. ,215.
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Se t corresponde a unidade, temos:

• a b + ••• - X

I. Para Friedman,
..as derivadas parciais sao just~mente os prod~

tos f!sicos marginais dos diferentes fatores de produção e ca

I da uma aparece neste caso multiplicada pela quantidade dos fa

tores correspondentes. Portanto, para ele, cada termo de pri

meiro membro é o pagamento total a ·um fator, expresso em uni
to.

f• .dades 1S1cas, se cada fator obtém seu produto flsico mar~i

nal •.

A soma de todos os fatores é então igual à quantidade total
__ J

do produto dispon!vel·. Esta igualdade nao se alt~ra por se

multiplicar toda a equação pelo preço do produto e isto
,e, se

gtindoFriedman, o que acontece em concorrência· perfeita.

I
I
I
I
I
I
I •

I
I
I

Mas,e~ta ~olução, na sua opinião, é boa demais, pois se a fun

ção de produção da empresa individual é sempre homogênea de

primeiro grau, o pagamento de acordo com o produto marginal es

gotará o produto total, independentemente das proporções em

que se combinem os fatores, . - .e a1 as remuneraçoes dos fatoress~

rão ~ndependentes da escala da empresa. Além disso, segundo ele,

no caso de monopólio, o pagamento, de acordo com o valor margi

nal do produto, não esgotará o produto total.

Tamb~m para Friedman~ mesmo que a função· de produção seja homo
\

gênea de primeiro grau, isto não quer dizer que sempre a fun

Oão seja homogênea de.pr~meiro grau p~ra a empresa ~ndividual.

·t. um acidente imp!riéo que o .sej a e, nestas condições, para ele,

é b~st~lltei~satis1'atór:i:obasear' uma proposição fundamental da

.e60nomia sobre ~m f~iQ emp!rico cuja deter~inação não pertence

sequer ao.campo da economia, mas, sim,ao da tecnologia.
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~..:Robinson e Friedman diver'gem'quanto a.conclusão. Assim, para

F . dI'" . t (6) d . .&'.r1e man, a so uçao ser1a a segu1n e : po er-se-1a a~1rmar

que o esgotamento do produto, longe de .er um resultado neces. .ar10, procedente de fatos técnicos especiais, é uma condição

de equilibrio.

Para Joan Robinson, ,porem, .•. .os fatos da concorrenC1a imperfeita
, -

levar-nos:iam ao Teorema de Euler(7), pois, em •.. .concorrenC1a

imperfeita, para que uma empresa tenha lucros iguais a zero,os

cu~tos médios de produção devem ser decrescentes; por .conse-

guinte, exist~m condições de rendimentos fisicos crescentes.

Em principio, poderia parecer que isto impede que se realizem
.. -

as premissas do teorema de Euler. Entretanto, para Joan Robin
...

son,.isto não é assim~-pois os lucros de um fator não ..sao

iguais ao valor do produto marginal físico, mas ao valor que

o~roduto marginal representa para a empresa; sendo a~sim,_Bio

menor-e s do que o vaLoz- do produto marginal fisico na mesma pr~

porção_ que a relação receita marginal e preço.

Para que as condições do teorema de Euler se realizém não •e

necess~rio demonstrar que quando os lucros são iguais a zero
existem lucros constantes em termos de valor.

o problema da teoria de Wicksteed desaparece, na opinião de

Joan Robinson, quan-do levamos em -corrt a as economias de escaLa

mos de valor. Neste c~so, segundo ela, os métodos de análise

na grande empres~, as quais produz~m iucros constantés em' ter

•• econ~mica levar-nos:ia~ as conclusões do t~orema de Euler.

(6)_Teór~a dos Preços, Milton Friedman, pág. 216.
(7) O ~eorema de Euler, Joan Rob~nson~
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Se considerarmos o caso de que nao e perfeita a concorrencia p~

ra a contratação dos fatores de produção, de modo que a oferta

destes para a empresa não chega a ser perfeitamente elástica, a

remuneração de um fator é menor que o seu produto marginal em

termos de valor.

De fato, o produto marginal deve igualar-se ao custo marginal do

fator para a empresa e, "ex-hypothe.si", isto é, maior que a re

muneração. A primeira vista, parece existir uma contradição,mas

esta dificuldade~esaparece ante um exame mais detalhado, pois

"não é adequado medir os fatores em termos fisicos, devem ser

medidos em termos de desembolso.

P~r isto,-deve-se definir de modo mais geral a condição de ren

dimentos constantes. Esta prevalece quando um aumento proporci~

nal no desembolso reali~ado para cada fator empregado causaria

um mesmo aumento proporcional-io valor da produção.

De forma mais geral, um allmento proporcional de desembolso rea

lizado num fator produz um aumento proporcional na quantidade

do fator anterior considerado, na proporção existente entre o

custo médio e o custo marginal que este fator representa para

a empresa.

Embora a remuneração de um fator possa ser menor que seu produ..-
to marginal em termos de valor por un.Ldade ffsica do fator, es

.te deve ser igual ao produto marginal por uní.d ade de desembolso •

.c. DQ Teorema de Euler se ded~z imediatamente,segundo Joan Robin

son, que os beneficios são nulos, positivos ou negativos, se

'fossem respectivamente constantes, decrescentes ou crescerttesos

rendimentos medidos em termos de valor e de desembolso.
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As duas curvas de procura derivada ~io pod~m-ser consideradas

como simultaneamente vá1id~s, exceto no ponto de equ.í.Ldbz-Loori

giil.a1,pois cada uma supõe que o preço do outro componente es. . - .ta ~obre sua curva de o~erta.

Um deslocamento ao longo da curva de procura derivada de cabos'

implica que o preço das1~minas está se determinando por um

deslocamento ao longo das curvas de o~erta de l~minas, ..nao ao

l.ongoda curva da procura derivada de l~minas. Somente na posi

çio de'equí.Ld.b r-Loé que o .preço de pro-cura de cada componente

é igual ao seu preço de o~erta; portanto, , ,so nesse ponto e que

as duas curvas de procura derivada sio compatlveis.

,Mas isto, segundo Friedman, explicaria so super~icialmente' a

~ormaçiodo preço de cada um dos ~atores de produçio que devem
..ser combinados em proporçoes rigidame~te'~ixas para obter-se um

, . .produto, mas ~sto so se ~az tomando como dadas as curvas de

o~erta de cada um dos ~atores de produçio. Mas essas curvas de

pendem, por sua vez, das condições de outros produtos no merca

do; r-e f'Let em as quantidades dos f'at or-es que estariam . ~dispon2;.

veis para este uso, em vez de para outro e, portanto, dependem

indiretamente das condições da procura derivada em outros mer
cados.

Surge, ent;o, para e1~~ o problema de aabe~, o que explica os

preços dos ~atores deproduç;o; se cada produto'satis~az ascon

dições da análise da procura conjunta, ou seja, se cada prod!!.
~

to se obtém segundo a condiç;o de proporções ~ixas? A resposta

vai depender de;

(a) Se as proporções. em .que.os ~.atores se combLnam é a

.~a~atodo~ os~eto~es; OS pr~ços dos ~ato~e~ser;o
mesma

deter

minadas por pur~ barganha. Por que? Suponhamos que se re
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queira uma unidade de A mais uma unidade de B·para produ-

zir uma un í.d ade de X ou uma unidade de Y. Neste caso, dois

bens·quallsciüersão ~ubstitutos perfeitos na produção, is

to é, a curva de indiferença que 'indica as diversas combi

nações de X e Y que podem ser produzidas com

quantidades dadas de A e Bserá uma linha reta para 100
unidades de A e 100 unidades de B(9),como se apresenta no

I

quaisquer

Gráfico nº 2.

Quant.Y
GRÁFICO Nº 2

100

'; -o

.--~.

Quant. X
100

Se X e Y venderem pelo mesmo preço num mercado livre e o

mesmo ocorrer com os outros bens, não importa que quanti

dades destes sejam produzidas. As procuras relativas de
, .

les determinarão as quantidades p~oduzidas, mas não terão

efeito sobre,o seu preço. O fato de não haver bens

rentes não tem import~ncia' do lado da procura de

dife

fatores

de produção. Ja# 'que seus preços relativos -sao sempre ri

(9) Teoria dos P~eço~, Milton Fri~dman, p~g., l8J~
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gidamente fixos, •e como se houvesse apenas um bem, qig~

mos Z. Neste caso, a substituição na produção seria, se

gundo Frredman, 'uma aLternat iva da .aub stituição no CO.l),SU:,l. .'.

mo e vice-versa.
.'

Se a quantidade dispon:1.velde B for precisamente a mesma·

que a de A no mercado, as curvas de oferta e procura apr~

sentar-se-ão da forma apresentada no Gr~fico nQ 3~10).

Pre< o~ro GRÁFICO NQ 3'

Oferta de B

Deman.da de B-'~"-'----------------------1~0~0----~~~~~

Qualquer preço de B que -nao a um ou infesuperiorseja

rior a zero é consistente com o equil:1.brio.Dado o preço

de B, suponhamos PB ' o preço de A ser~ então PA = 1 - PB
já que a quantidade total a ser dividida entre IA e lB ,

e

unidade de Z, ou seja, a ~uantidade que produzem.

A solução é compreens:1.vel,pois ~ão h~ maneira de deter

minar a contribuição s!parada d~ A eS para o produto to

tal, eeritão não há maneira de b~s~ar em suas contribui

(10) Teoria dos Preços, Milton Friedman,-p~g. 187.

". /"
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·:t~'· 'ções marginais a determinação de'seus respectivos valores

econômicos. Só uma cer'ta,quant idade de A unida a uma qua!!,
tidade de B constitui uma unidá'd'~·'''~~fu(se'ntido econômico. ê>'

o produto dessa unidade é 1. portanto, PA + PB = .1. Os va

lores efetivos de PA e PB dependem de outros fatores. Se

não existem considerações "não econômicas" significati

-vas, nao importa como se divide o total de 1 entre uma

sociação de IA e lB, pois apenas a unidade combinada

as
,
e

significativa. Se existem con sí.d er-aç Se s "não ecoriomd cas"

significativas, elas determinarão completamente a divisão,

e, segundo Friedman, teremos a remuneração dos fatores de

terminados por pura barganha.

(b) Supondo-se agora que, embor~ fixas em dado setor, separ~

damente não sejam,as mesmas em todos os setores; supondo~

se dois conjuntos de setores Xe Y; sabendo-se ~'e se re

quer de,uma unidade de A mais uma de B para produzir X, e'

uma unidade de A mais duas unidades de B para produzir uma

·unidade de Y: essas condições de produção darão uma curva

de possibilidades de produção, para 100 unidades de A e

150 unidades de B,
, nQ 4:. 75 Yl

da forma como se apresenta no Gráfico

50

utilizada GRÁFICO NQ 4:

nao utilizada

'.

. ,.

50

'(lI) ,Teoria dos Preços, Milton Frie~man, p~g. 188.

"
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-Exceto em Pl nao se utilizam todas as unidades de A ou de B.En

tre Yl e Pl algumas unidades de A ficam sem emprego i assim co

mo .entre Pl e:Xi' algumas unidades de B. l. " .,\_... ' ~ ~

Entre Yle Plo preço de A •sera zeroi a taxa de substituição de

Y por X fixar-se-á pelo número de unidades de B necessário, e

serão duas unidades de X por uma unidade de Y de modo que o

preço de Y
,sera o dobro do preço de X. Entre Pl e Xl o preço

de B ,sera zero, a taxa de substituiçio de Y por X fixar-se-á

pelo número de unidades de A necessário e será igual a uma uni

dade de X por uma unidade de Y, de modo que o preço de X
,sera

igual ao preço de Y. Se o equillbrio final c~ir ou não num

desses setores, isto dependerá das condiç~es de procura.

~
Supondo qu~ o gráfico se refere a um indivl~u~ (numa sociedade

deindivlduos id~nticos), Friédman super~~s a ele as curvas de

indiFerença do consumo do indivlduo,' as quaLs dão as tr~s_po~

sibilidades resumidas no gráfico ~~

GRÁFICO Nº 5

I.

75

:~
75

I
I
I

100 100
11 111

75

o 100

Em (I) o ponto de equillbri~ sup~e o desemprego de algo de A',
portant~, o preço de zero para A. Em (Ir) o desempenho de

te de,Bi porta~to, um preço de zero para B. Em qualquer desses

dois casos, a procura, por assi~ dizer, determiná apenas as
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quantidades relativas de X e Y, e as condições de produção de

terminam os preços relativo~.

o caso interessante é o (111). Aqui as condições de produção d~

terminam as quantidades relativas e as cond í.ç'ó es de procura, o

preço relativo. O preço de Y está em qualquer ponto entre o

preço de X e o dobro do preço de X, dependendo do ponto exato

de qual seja a razão de preços que ,induzirá o público a consu

mir a mesma quantidade de X que de Y. Suponha-se'que isso re

queresse um preç0 de Y que fo~se 1,6 vezes o preço de X, para

induzir a consumir a mesma quantidade de X que de Y, Sejam p ,x

Py' Pa' Pb os preços de X, Y, A e'B, respectivamente.

ria então que:
":

:
,

(1) Pa + Pb = Px

(2)
'. Pa + 2Pb = 1,6 Px-,

Resulta

ou substituindo (2) por (1):

que, a partir de (1) significa:

'Pa = 0,4 px

Estes preços são iguais aos produtos marginais de A e B,respe.s

tivamente, na margem. Se uma unidade de A for acrescentada, p~

derá ser empregada,pr9dtizindo-s~ uma unidade menos de Y (o que

deixaria livre uma unidade de A e duas unidades de B) e duas

unidades a mais de X, o que requererá as duas unidades de A e

as dtiasunidades de B disponlveis.' O produto marginal de A
#

e,

por-t.arrto, igu.ala duas uní.dades de X menos uma unidade de, Y,

o~ expresso em~alor., 2p - P ~ 0,4:p • ~n~logamente. o prod~x y. x '

to marginal de B é uma unidade de Y menos uma unidade de X, ou

expresso em valor, Py - Px = 0,6 Px'
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De modo mais "geral, podemos obter o.produto .,~arginal de cada

fator e o valor de seu produto marginal para diferentes quanti
. ,

dades dele, isto ~, podemos obter as curvas de produt ividade.

marginal., que nesse caso serão tamb~m as curvas de procura do

fator(12).

Joan Robinson critica essa posição de Friedman que ~ tamb~m a

posição dos neocl~ssicos, dizendo que esta forma de pensar se

aplica somente a um modelo muito limitado, no qual o resultado

da produção & homog~neo; ou seja,
. ,aum so produto,ou a um con

junto de bens agrupados dentro de pro~orç~es.estritamente fi

xas de tal forma que um conjunto de bens ~ considerado como uma

unidade ffsica.

Quando equipamentos e outros insumos são colocados no quadro,

~muito superficial,supor que as propor~~es em que eles podem
:,

~er c~mbinados são suficientemente flexfveis para que a" prod~

tividademarginal ffsica d~ cada um possa ser distinguida:.

Quando insumos requerem trabalho em dadas proporçoes técnicas,

segund~ ela, poderfamos" ser capazes de distinguir a produtivi

dade de, digamos, mais fertilizantes, mais sementes aplicados

~ terra;" mas não poderfamos distinguir os produtos do trabalho,

sementes e fertilizantes, separadamente.

Tamb~m esta forma de pensar determinaria, segundo"Joan Robin

".t mas s~ em"pequenas etapas. Torna-se, "então,
, .necessar~o compl.!.

son, que as combinaç~es dos fatores de produção podem mudar,

caro modelo, mas, infelizme?te , isto não ~ possfvel, j~ que

com~lican~o-o mais," o modelo de"Fri~dmán seriainaplic~vel.

Al~m do mais, na "ópinião dela, o argumento requer completa

igualdade de podpr de barganha entre as;partes, e livre" con

(12) Teoria dos Preços, Milton Friedman
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corr~ncia dentro de cada-grupo. Se os proprietários concordam,

entre si, em ter rendas ·altas, eles podem forçar os trabalha

do~es a aceitar um nivel de renda inferior por um trabalho mui

tOdificil, com~ ocorre no ponto B do Gráfico nQ 6.
, ,

'.

y
GRÁFICO NQ 6

D

C

B

O I x

Se temos que o I é um minimo para chegar à eficiência, OB ,sera

a renda pOr unidade d& trabalho.

Para taxas de rendas menores que OB, o trabalho "sera menor que

UI porque o individuo não comeu o suficiente.

Para rendas entre OB e OC, o individuo trabalha menos. DE OC a

OD, ele 'reage de outra forma. Ele podê estar q~erendo satisfa

zer ouira~ necessidades trabalhando mais. Ac~ma de OD, o traba

• lho diminui novamente, ••a medida que a renda por unidade de tra
(13)balho aumenta •

Edis(13) L,lEconomique Moder-ne, Joan :Robinson e John ~atwell,
cience, 1975, p~g. 105;
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Mas se os.traba1hadores tivessem reservas suficientes para ma~

ter-se por ã1gum tempo e pudessem entrar em acordo, eles pod!:,.

riam diminuir as rendas de cada um ~ distribuir entre eles a

diferença. Uma teoria da distribuição da renda, segundo Joan

Robinson, não poderia, então, inspirar-se somente nas condi-

ç~es t~cnicas, sem fazer refer~ncia ~ dist~ibuição da propri!:,.

dade e do poder na economia.

Sobre este ~ltimo pensamento de Joan Robinson, Friedman afirma

que:

'''A teoria da produtividade marginal, , .no max~mo, analisa os fa

tores que afetam a,procura de um fator de produção. O preço do

fator depende, tamb~m, das condiç~es de oferta. A tend~nci~ de

, se falar de uma "teoria da.distribuição baseada na produtivida

de marginal" surge porque em muitos problemas e contextos
,
e

~ti1 considerar a oferta dos fatores de produção como ,quanti.

dade dadas, como p~rfeitamente inel~sticas. I~so ~ particular-

mente 'importante, se o problema diz respeito, tanto aos usos

de mercado, quanto aos usos fora do mercado dos fat~res de pr~

dução. Em tais casos, ~~ um sentido em que as condiç~es de

oferta determinam apenas a quantidade dos fatores, enquanto as

condiç~es de procura, determinam o preço. Mas observa-se que,

mesmo nesse caso, uma alteração na oferta - na quantidade fixa

de um fator - alterar~ o'preço do fator, a não ser que a proc!!.

ra seja perfeitamente el~stica. De modo qu~ se~~ melhor, em

.,.~('qualquer caso, considerar a teoria da produtividade marginal
...(14) ,apenas como uma teoria da procura dos fatores de produçao •

(14) .Te6riado~.Preços, Milton Friedman, p~g. 195.
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A partir dai, Friedman difere um pouco dos ~eoclássicos,e tr~
•
ta de encontrar outros fai6res que, juritamente com a produt~

vidade marginal, justifiquem a remuneraçio dos,fatoresns neo

cfàss'icosafirmam que é jU~to e natural que cada fator seja re

muneradode acordo com o produto marginal, ou seja. cada fa

tor consegue aquilo com o qual ele contribui para o produto

total. Para Friedman afirmar que os salários equivalem ao

valor do produto marginal, é d~zer muito pouco.

,
A teoria da produtividade marginal e,.para ele, uma maneira

de "organizar as considerações pertinentes ~ procura de um fa

tor de produção".

"Sua'funçio é" mais sugerir o que procurar em uma an~lise mais

profunda. O valor do produt~,marginal nio é um simples número

~ete~m~nado por forças que escapam a6 controle dos individuos

ou da sociedade; é mais uma curva ou função de muitas . 'var~a

veis. Dependerá da qualidade e quantidade dos trabalhadores,

da quantidade de ~apital de que eles dispõem para trabalhar ,

da qualidade da admini~tração que organ~za suas atividades,
-'da estrutura institucional dos mercados em que eles sao con

tratados e os produtos são vendidos, etc.(l5).

O pensamento de Friedman poderia resumir~se no seguinte: a

remuneração dos fatores de produçio serio determinados pela

produtividade marginal, mas podem existir ~lementos alterado

res que ~odem'afetar o 'valor do produto marginal.

Do lado 'da procura, entio, -'segundoele, a consideração princi

pal para a clrissiflcaçio dos f~tore~ é a substituição na pr~

(15) Te9ria dos ,Preços, Milton Friedman, pág. 196.
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dução. A oferta, pelo contririo, d~ uma b~s~ mais significat~

va e substancial para dist:inguir diversos fatores de produção

t 'f·em- ermos espeC1 1COS.

Os economistas cl~ssicos distingUiam tr;s fatores principais:

terra, capital e trabalho. Consideravam a terra como um recur

so permanente irreprodutivel e de quantidade fixa, cuja ofer

ta era por conseguinte perfeitamente inelistica para a econo

mia em seu conjunto.

tConsideravam o capital como um r-e cur-s o r-ep r-o dut LveL, cuja qua~
Htidade podia ser alterada mediante uma açao ~rodutiva delibe

rada, de modo que sua oferta não era perfeitamente inel~sti

ca; pelo contr~rio, era altamente el~stica.
,-.

O trabalho, como o capital, - tera considerado reprodut1vel e·

ampliavel e oferecido~ economia, a longo prazo, embora a um

custo constante, distinguindo-se, no entanto, do capital por

seu statu~ dual de recurso produtivo e consumidor final.

Esta divisão tripartida especial foi, segundo Friedman, uma

consequ;ncia dos problemas sociais especificos, o~ quais eram

importantes na época em que a teoria cl~ssica se desenvolveu,

e da estrutura social em que ocorreu a revolução industrialna

Inglaterra.

Para ele, ainda podem existir' alguns problemas," em relação
aos quais é importante distinguir a terra dns outros recursos,

~.~

mas na maioria do~ casos, ele não acha importante faz;-16.

De um po~to de vista mais geral, Fri~dman é a favor de, consi

derar como capital todas as fontes de-capacidade produtiva.
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Grande parte da capacida~~ produtiva chamada trabalho ~, para

ele, o produto de um investimento deliberado e ~ produzido no

mesmo sentido que máquinas e edif:lcios.'A capacidade produti '.

va humana pode substituir-se por capacidade produtiva Nna.o

humana e pode ser produzida no lugar desta mediante um custo.

De fato, segundo ele, uma das car-a ct er-d st Lcaa mais notáveis

do desenvolvimento capitalista ~ a tendência de que uma fra

ção cada vez maior do investimento total assume a forma de,ca

pital humano. O que se d~signa como renda da propriedade
,
e,

em geral, segundo ele,uma fração tanto menor da renda total,
,quanto mais avan9ada e a sQciedade.

_, • A •o trabalho evidentemente naoe homogeneo, uma hora de traba

,~.~lho de um 'cavador não ~ igual a ·uma hora de trabalho de um pi
.... -
loto de aviação; mas na construção da curva de 'oferta de tra

-,
balho, em geral, se assume uma certa estrutura de salár:l_o ad2.

'/ tando alguma convenção" para somar diferentes tipos de traba

lho.

Friedmandistingue dois tipos de oferta de t~abalho~ aquela

oferta de uma população dada, com determinadas capacitações,

ou seja, a oferta de trabalho a curto prazo, e a oferta de

trabalho sem estas restrições que seria a de longo prazo. Pa

ra ele a oferta de trabalho a longo prazo implicaria uma

"teoria" da população.

Of'~rta de trabalhba curto prazo

Para Friedman, um pouco menos que a metade da população total

se cLassLf'Lca .como dentro da "força de trabalho". e esses in
-:

di~lduo~ devota~ apenas uma parte menor do seu tempo total,
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talvez um quarto, à ativi1-dadede mercado. Ademais, a fração

varia indubitavelmente de torma consider~vel, ao longo do tem
t tpo e depa1s para pa1s.

A hip~tese mais,geralmente, aceita sobre a curva de oferta de

trabalho a curto prazo ~ a que se ~nclina para tr~s acima de
um certo nivel de sal~rio, ~a forma como s~ apresenta no Gr~
fico nº 7.

Sal~rio
real

...GRÁFICONº 7

Fluxo de serviços do
.traba~ho por uni
dade de tempo

'.

"

Ele interpreta cada ponto de curva como a r~presentação da

qua~tidade m~xima que se oferece ao preço dado, "que e o po!:.
••que de se dizer que o segmento com inclinação negativa se cha

ma."inclinado para tr~s'" e .não inclinado para frente. Segundo

Friedman, h~ v~rias pro~as impi~icas que apoiam esta tese. Uma

delas··~que, à medida que o sal~rio real aumentou ao longo de
f t'"per10dos de tempo nos pa1ses desenvolvidos,o numero medio de

ho~as por semana tendem a declinar, He a proporçao de menores

I.

"o.~ercado de trabalho a diminuir. A proporção de mulheres não

se comportam tão sistematicamente, mas provavelmente aumentou.

A exp'eriência em pa Í ses subdesenvolvidos, segundo Friedman

parece provar que, al~m do um nivel bastante baixo, um aumen
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to do sal~rio/hora produzir~ o n~mero de h6ras trabalhadas;
tos habitantes desses pa1Se$ agem como se quissessem uma certa

,"

quantia de dinheiro quase independentemente de quanto tempo

tenham que trabalhar por ela, se puderem obter esse total em

menos horas, trabalharãõ menos ,horas.

A explicação teórica oferecida para o segmento da curva de

oferta inclinada paratr~s ~ que um aumento do sal~rio real,

devido a um aumento da procura de trabalho, possui dois efei

tos:

(a) Torna mais caro o lazer, .j~ que o custo de uma hora de la

zer~ o salário que se poderia ganhar durante esta hora.

Este-~ o efeito de substituição e, por si so, ele teride
,ria a'aumentar o numero de horas trabalhadasL

(b) Seo iridividuo trabalhasse o mesmo n~mero de horas, o au

ménto de seu sal~rio real elevaria sua renda real, o que

levaria a comprar mais das v~rias esp~cies de bens, in

clulndo o lazer.

Este ~ o ~feito-renda,
,so, osi tenderia ~ reduzirque, por

, -numero de horas trabalhadas, a nao ser que ,o lazer fosse um

bem inferior. O racioclnio, ~ntão, ,e que, a partir de um cer

to ponto, o efeito-renda predomina sobre o efeito substitui

ção. A evid~ncia disto seria, para Friedman, o fato de que hi

pessoa5 trabalhando menos horas, na retirada de trabalhadores

suplementares (crianças,' esposas, etc".) da força de t~abalho.

Mas,Friedman defende a idéià'de que a reação a um nlvel de
salário ~uperi6r, qriese espera "ser temporário e que poste-
riorm~~te voltará "ao nível inferior, tenderá a ser muito dife

rente da reação a um nlvel salarial superior que se espera se

ja per-marren t e v-



I Um nIvel salarial temporariamente superior parece que, mais
provavelmente, atrairia uma quantidade maior de trabalho de

uma população fixa do que um que fosse permanentemente sup!:.

rior, j~ que haveria uma tentação muito gran~~ para se apr.2,
veitar a oportunidade, enquanto esta existe, e a comprar o
lazer mais tarde.

Oferta de trabalho a longo prazo
I

. (16). Para estudar a o~er~a de trabalho a longo prazo, Frledman .

defende a idéia de que é necessário analisar o efeito do salã

rio real sobre o tamanho da.população e as qualidades e habi

l~dadffique esta possui; ou seja, ele pensa que uma teoria de
"

população e u~a teoria de investimento no agente humano -sao
indispensáveis para explicar o comportamento dest a curva.

Assim, ele utiliza a teoria malthusiana e interpreta-a de ma

ne~ra mais elaborada; pois isto explicaria a experi~ncia do

mundo 6cidental de forma coerente com a teoria econ~mica como
um todo.

,. .Friedman interpreta a essenCla desta teoria como sendo a no

ção de que a produção de seres humanos se deve considerar co

mo se fosse uma escolha econ~mica deliberada, determinada por

um equilIbriode benefIcios e custos. A partir deste ponto de

·vista, deve-se considerar as crialiças como desempenhando um

duplo papel: são um bem de consumo, uma forma' de gastar a ren

..da para adqudr-Lr- satisfação, uma aLterriativa a·c ompr.ade auto

m6veisou serviço doméstico ou outros bens, e são um ·bem de

'capital ~roduiido pel~ at~vidad~,econ;mica, uma alternativa a

(16) Teoria dos Preços, Milton Friedmart, ,pago 236 ..
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compra de automóveis ou serv:Ço doméstico ou outros bens, uma

I alternativa.~ produçio de m~quinas,casas.ou coisas do g~nero.

I Para Friedman, o fato de nio se ter~id~ capaz de aumentar a

populaçio no mundo ocidental tão rapidamente 'quanto supunha a

I teoria malthusiana"simplista, pode ser simplesmente o refle-

%0 de um au~~nto no custo das crianças, em relaçio aos rendi

I mentos delas, e pode nem ter envolvido uma alteraçio nos go~
tos.

As principais forças que determinam as curvas da oferta de

I trabalho em determinadas' ocupações podem-se considerar, segu,!!.

do ele, em graride parte ind~pendentes daquelas que determinam

I ã oferta total do trabalho. Em qualquer momento dado, existi
r~ uma certa estrutura de sal~rios.relativos em diferentes

I -ocupaçoes.

I Esta estrutura é para Friedman o resultado de tr~s tipos de

forças ou fen~me~os que produzem diferenças entre os niveissA
lariais nas v~rias ocupações:

r
A) Os fatores, além dos niveis salariais, que afetam o atra-

, .

tivo das diferentes ocupações para os individuos em posi-

çio de escolher entre elas. Algumas ocupações, diz Fried

man, sao menos atraentes que outras, e, portanto, terioque

oferecer um sal~rio mais alto, se quiserem atrair par.a si

as pessoas. Se a procura de uma ocupaçio for relativamente
, . t Apequena, e poss1vel preenche-la inteiramente com pessoas

que a corrsLder-emmais atraente que outr-as outras ocupações

.,~,neste caso, o nivel sal~rial seria apenas por causa dia

to, .relativamehte baixo. Se, por o.utrol~-do, a procura for
r.elativamente-grande, só poder-àser satisfeita atraindo-se
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I
- considerélIlmais atraentespara a ocupaçao, pessoas que ou

tras - neste n{vel salarial teriaocupaçoes e, caso, o que

relativamente alto. As diferenças entre tser os n~veis sa

I lariais que se originam desse conjunto de forças, Friedman

as chama de diferenças equalizadoras.

I Suponha-se duas ocupaçoes especificas A e B, como aprese~
tadas no Gráfico nQ 8.

I Salário de A
Salaria de B

GRÁFICO Nº 8I

I ",.1

I

.'.

Nº de horas hom.em
Nº de horas hom.em

I
I O eixo vertical representa o salário em A relativo ao salá

rio em B, ambos sendo expressos em horas. O eixo horizon

I. tal indica o número de horas/homens oferecidas para A em
, . . ." ..

relaçio .ao nu~ero das oferecidas para B. A curva, diz

I Friedman, indica o número relativo máximo de horas/homens

I
I

~.

i

que seriam oferecidas aos diferentes salários relativos.

Naturalmente, esta curva só é válida quando "outras" condi.

çõ~s são dadas,
,especialmente ás oportunidades alternati

. -
.VElS de emprego ~ Se.'todos Os ~ndiv{duos'tivessem gostos e

capacid~dei id;nticas, ·pod~ria~, dado que.cOntassem com a

r
'.
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mesma infprmação, avaliar, identicamente , as vantagens r.e

I lativas de Ucupaçoes diferentes.

A curva do gráfico seria horizontal se houvesse um certo
salário relativo que todos considerariam capaz de tornar

I
~gualmente atrativas as duas ocupaç~es. A qualquer salário

relativo maior, Friedman pensa que todos ingressariam em

I A, e a qualquer salário relativo menor, todos ingressariam
em B.

I B) Fatores gue produzem grupos não c6mpetitivos. Por uma ,se

I rie de raz~es, segundo.Friedman, nem todas as pessoas p~
dem escolher livremente entre as ocupaç~es. A existência

I d~ t~is barreiras produz uma série de mercados parcialme~

te isolados, ~mbora não inteiramente desviriculados, e ini

-,

-be a açao das forças acima discutidas.
..' --~_.-

Um exemplo disso seriam as diferenças na capacidade natu
, -'

A este tipo de diferenças, Friedman chama de diferenças que
-se originam ~e grupos nao competitivos.

As ·difenças de remuneração entre classes tão amplas de

ocupação como os profissionais e os não profissionais par~

cem ser consideravelmente maiorespar~ se poder explicar ,
em termos de diferenças de custos, vantagens ou desvanta

.' .gens nao pecun1ar1as, etc.

O·fator adicional.que intervém nesses casos são .barreiras

de outro tip6, sendo as principais,para Friedman,as se-
guintes:
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I 1. Restriç~esdeliberadas ~entrada: as restriç~es a imi

I
_' ,',' , • A •graçao, alem do ~ais, a eX1genc1a de uma licença para

'.praticar uma ocupaçao como amedj,cina, direito e outras.

A concessão de licença geralmente é colocada nas -maos
de pessoas qu~ estão atualmente na ocupaçao e que t~m

I um incentivo compreensIvel para restringirem a entrada.

I
o poder dos sindicatos para -.forçarem um empregador a

não pagar menos que o.salário estabelecido por acordo é

também um meio de restringir a entrada numa ocupaçao ..

2•.Diferenças de capacidade: o efeito sobre os salários,

I em ocupaç~es identificáveis, surge porque ocupaç~es di•
ferentes tendérão a exigir diferentes n{veis médios de

capacidade ou a necessitar destes. No entanto, para.

Friedman, isto é dif:I.cilde delimitar. Assim, por exem

pIo, -a co mpensaç ao , r-eLat í.vamerrte alta, que r-ecebe um

mergulhador de alto mar deve ser vista como uma recom

pensa para a capacidade escassa de se dispor a traba

lhar debaixo d'água e em circunst~ncias perigosas ou

é devida as desvantagens não pecuniárias desse oficio?

E quanto ao acrobata ou ao médico? Há, para ele, uma

grande área em que se fundem "capacidade" e "gostos".

J. Estratificação sócio-econômica da sociedade. Em geral,

as profiss~es liberais e certas outras ocupaç~es t~m es

I tado livremente abertas apenas aos membros das classes

I
altas e a situação per~isteao descer ,na linha de ocu

I
paç~es. No errtanto , a estratificação nunca foi compl~
.ta, mas, na op í.ní.a o dele, os'obstác~los exist entes no

caminh~ desaa.mobilidade bastam para mahter grandes di

I fereriças nas remuneraçoes. A dificuldade em se ter ou a
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impossibilidade de se ter um Dom mercado de capitaisp~

rainvestimentos de capital b.umano são umas das princi

pais raz~~s de a posição s06ia1 e econ~mica poder afe
.. tar as alternativas abertas a um jovem ao escolher sua

carreira.

4. A cor. t evidente para Friedman que os negros não des

frutam da mesma posição que os brancos para escolher e~

,tre ocupaçoes, pois,eles não tiveram a mesma possibi -.

lidade de obter formação e educação, em parte, em vir--
tude da menor disponibilidade de obter formação e educa

ção, em parte, pela menor disponibilidade de facilidades

públicas e, em parte, pela discriminação em institui
- , 'çoes particulares. Mas , o efeito da cor e maí.s compll--

.cado que isto, pois, em virtud~ dos preconceitos, ser
".

'negro sup~e ter uma produtividade econ~mica infer~or em

algumas ocupaç~es e; portanto, a cor tem o mesmo efei

to,'sobre os ganhos, que uma diferença de capacidade.

c. Ajuste incompleto às variaç~es de procura e oferta. O efei

to imediato sobre os salários provocados por qualquerva

riação na procura ou na oferta do trabalho de diversos ti

pos pode ser muito diferente de seu efe~to último, e pode

levar mu{to temp6 at~ que esse efeito último. seja sentido.

Portanto, a qualquer momento, uma parte dagdiferenças nos

nfveis salariais se.pode atribuir a nãd se ter completado

o ajuste, ou seja, um dado conjunto de condiç~es. A estas

.diferenças, Friedman chama de diferenças tral1sitórias.

Um exemplo disto ~ ó que aconteceu com os'empregados de es
critório,'po'is, o excedente dos ganhos dos·trabalhadores de

es~ritório, ~á cerca de um s~culo, poderia ter sido consi.·

/
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I derado como transitóri~, visto numa perspectiva suficien

I temente- ampla, já que estes altos ganhos dos trabalhadores

de escritório estavam levando ao aumento das possibilid~

I des de ~ducaçio ·e a ~levaçi6 do prest{gi~ do trabalho de
escritório.

I Issto, ao longo de várias geraçoes, reduziria ou apagaria

I os excedentes.

. (17)Para -Loari.i.Ro bLn son ,o que determ.i.na.,a prod.utividade

I marginal nio ~ a c~ntribuiçio de cada fator, mas a escas

I
sez relativa em relaçio aos outros fatores.

N d·· f' t' (18) , ~ .um merca o ~mper e~ o ,os salarios, por exemplo, sao

I "~enores que os produtos marginais e os sindicatos em vez
de interferirem com o mecanismo do mercado em forma nociva..
sio necessários para reduzir a imperfeição do mer::;ado de
trabalho e par.a aproximá-lo um pouco ao ideal competitivo.

~lasvisto que'a produtividade marginal vai aumentando com

I o progresso técnico, os trabalhadores vi? ganhe'r:mais ace í,

tando uma parte determinada de um total cr~scente em vez

de ~ssegurarem-se de uma parte maior de um total que
aumentaria muito rápido por causa deles mesmos.

-nao

I· Nestas condí.çó es, para ela, 'a pressào exercida pelos tra

I balhadores para conseguirem um aumento dos ,tipos de sal~

rios mone'tários não ~ prejudicial, pelo contrário, é indis

I
I

pensáv~l para um bom funcionamento do sistema.

.(17).L'Economi-clueModerne, Joan Robinson, pág. 111.
(18) ·La Competencia Imperfecta Ley in Teoria deL Desarrollo,

Jnan Robinson, Martinez Roca, Barcelona, 1973, pág. 281.
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Em condições de 01igop6lio, tevita-se na medida do poss1vel,

a concorr~ncia' dos preços e se os salários monetários fo

rem constantes, os custos irão diminuindo continuamente en

quanto vai aumentando o progresso técnico.

As margens de beneficio apresentariam uma tend~ncia a au

mentar: a participação dos salários no valor tO.tal do pr,2.

duto diminuiria. Desta forma, a demanda nao se expandiria

com a suficiente rapidez para absorver d incremento dapr,2.

dução devido a maior produtividade.

A pressao para aumentar os tipos de salários monetários , ", .e,

assim, necessári~ para que a participação dos salários pe~

maneça mais ou menos constante e também a fim de evitar

que os oligopolistas se enganem.

'.

,/'
,.'
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I ·0 EMPREGO------------------

I' Quando em 1929 Joan Robinson começou a dar.~ula em Cambri~ge,

a teoria de Sraffa começava a penetrar na Inglaterra. Sem pro-

I blemas Sraffa cometia o sacrilégio de criticar as inconseqUe!!:,
cias de Marshall, diz Joan Robinson e, ao mesmo tempo, revela-

I va a existência de outras escolas .•Os .ma i s .veLhos trataram ain
. -

da de defender Marshall mas os jovens não se deixaram conven-.

I cer: resultav~ muito evidente a contradição existente ent~e a

base estática e a superestrutura dinâmica

I Quando chegou neste .ponto, 1 d í (1) t í de a a z, , er segua o o caminho
errado, pois o correto teria sido abandonar ~ análise estática

e tentar defrontar-~e com a teoria do desenvolvimento de

i Mar·shall. Pelo .cont r-a r-Lo , ela seguiu Pigou que tinha elabora-

do, havia muito tempo o núcleo da análise de Marshall conver

tendo-o num sistema lógico. de teoria estática, para a qual in-

'troduz a idéia das dimensões ótimas da empresa, como meio de
salvar ,a concorrencia das economias internas.

Baseada nestes postulados, ela escreveu o seu primeiro livro
"Economia da Concorrência Imperfeita".

deu origem ao iraiado que apareceu cinco anos mais tarde, com

A obra de Keynes, "Tratado do Dinheiro" surgido em 1930, pro-

I
vocou, segundo JoanRobinson, uniaprofunda çontrovérsia, que

"o titulo de "Teoria do Emprego, os juros e a moeda.".

(1) Int~odu~t~on to collected Econo~ic Papers I, in Economia
'.de Mercado vs.Economia P'Lan í.f'd cada , Joan Robinson, Mar-
tinez Roca; Barcelon~, 1973.
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~..:A controvérsia ao "Trat:a.dodo Dinheiro" situou-se no que foi

I
.chamado de "teoria dos cub9s do poço", isto é, na teoria se

gundo a qual quando diminuiu a demanda de bens de consumo (a~

mento da poupança) aumenta a demanda de bens de capital
vestimento) •

(in~

I Em 1931, Joan Robinson escreveu um artigo' que não foi public~

do até 1933, no qual tentava explicar a resposta dada por

I Keynes ao argumento da "teoria dos cubos do poço" -.

I Mais tarde, escreveu outro artigo no qual explica a teoria de

Keynes tal como tinha se desenvolvido até 1933 •

.,Quando Keynes faleceu, Samuelson .escr~veu que nestes dois ar
..

tLgos se podia no t ar- a passage,m do "Tratado do Dinheiro" a

"Teoria Geral". Kleim, então, captou a idéia e tratou de si-

tuar o nascimento da Teoria Geral entre fevereiro e outubro _
de 1;33(2).

o ponto culminante da "Teoria Geral", segundo Joan Robinson ,
,
e que Keynes rompia com a teologia dos axionais ortodoxos e

considerava a situação real. Naquela época 'isto parecia uma
revolução.

. (3)Para Joan Robinson ,Keynes, em primeiro lugar, trouxe de

volta algo da teimosia dos cl~ss~cos; viu o capitalismo como
um sistema, um assunto palp~vel, uma fase no desenvo~vime!!;,
to histórico.

íntrodution to collected Pape~~ I op. cito
Economics of Welfare, Joan Robinsont Zahar.Editores, Rio
de Janeiro,1974, p~g. 74.

I'
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Em segundo lugar, reviy:eu os problemas morais que a teoria do

"laisser-faire" abolira. Se bem que em Cambri~ge nunca se en
':".

I sinara que o;p~sitivo e o normativo podem ser divididos niti-

damente, sabe-se que a busca foi.tanto pelo fruto como pela
luz.

I o anodino da "laisser-faire" funcionava muito bem mesmo em
Cambridge. Marshall era ..um grande moralizador, mas de algum
modo, para Joan Robinson, a moral sempre ensina que, seja o
que for, ela ~ sempre melhor.'

.,Pigou Ja tinha apresentado o argumento, no seu "Economia 'do

bem-estar" em termos de exceção à regra, de que o "laisser

:'f~ire"assegurava a satisfação máxima-, Nmas.nao tinha discuti

I
do 'a regra.

Para Joan Robinson, faziam-se então necessários reajustame~
to aqui e ali para tornar a distribuição de recurS05 entre to

dos o mais ~ficiénte possivel. A desigualdade de 4istribuição

do produto levantou d~vidas, mas estas tiansformaram-s~ em
ut6picoS devaneios.

Mesmo Keynes, apesar de Nnao gostar muito do motivo lucro, pe~

sava na d~cada dos vinte, que tinha dado o melhor mecanismo ,

at~ então.conhecido, para. fazer funcionar o sistema econo-
mico.

de Joan Robinson,foi pior ainda a noção de que a poupança ,
e

Quando geynes diz que o capital significava um lucro, nao por

ser produtivo mas por ser escasso, explodiu toda a elaborada.

estrutura-da justificação met~ffsica do lucro; e~ na opinião

causa de desemprego, pois isto bórtou pela raiz a jUstifica'

ção de que a renda desigual era uma fonte de acumulação.
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Para compreender melhor ~sta an~lise de Joan Robinson vejamos

rapidamente os principais pontos da ~eoria Geral de Keynes.

o (4)
Para Keynes "dado um certo estado da técnicoa dos recursos e

-',; :~:"'.~'

do custo de fatôres por unidade de emprego, o volume dêste,ta!!,

to para cada firma individual como para a ind~stria em conjun-

to, depende do montante do produto que os empres~rios esperam

receber da correspondente produçio, ~ado·que êste~ se esforçam

·por fixar o volume de emprego no nivel em que esperam maximi -

zar a diferença entre o produto e o custo dos fatores.

zé o preço de oferta global· da produçio resultante do emprego

d~ N homens, e a relaçio entre ZeN, é'a Funçio da Oferta Glo

~al, representada por.Z ~ O(N). D é o produto que os homens de

empresa esperam receber do emprego de N homens, sendo areIa -

çio'"entre D eN, a Funçio da 'Px-o cur-a Global, representada por
D = f(N).

• .f

Assim sendo, se para determinado· valor de N o produto que se

espera receber é maior que·o preço da ofe~ta global, • ' o1stO e,
, , fse D e superior a.Z, havera um est1mulo incitando os ,empres~

rios a aumentar o emprego acima de N e, se for necess~rio, a ~

levar os custos disputando entre si pelos fatores' de pr-o du.ç à o ,

até ao valor de N em que Z é igual a D. Desse ~odo, o volume -

de emprego fica determinad6 pelo pontode'intersecçio da

çio da procura glbbal e da funçio da oferta global, pois
fun

,e nes
te ponto que as previs~es de lucro dos.empres~rios serio maxi

mizada~. Procura efetiva é o valor de D no ponto de intersec -

çio da.funçio da procura global com ada of~rtaglobal.

(4)Teoria do Emprego do juro e do dinheiro. John Maynard KeX
nes, Biblioteca -F'urrdo Un.í.v ersaI de Cultura. Rio de Janei
ro. 1974. P~g. 36.

o"
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As grandes linhas da teoria podem expressar-se como segue: quan-

do o emprego aumenta, aumenta tamb~m a renda real global; a ps~,

cologia da comunidade ~ tal que~ quando a renda real aumenta, o

consumo global tamb~m aumenta, por~m nio tanto quanto aquela. Em

conseqU~ncia, os empreendedores ressentiriam uma perda se o au-

mento total do emprego se destinasse a satisfazer a maior procu-

ra de artigos de consumo imediato. Portanto, para justificar cer

to volume de emprego, deve existir um volume de investimento su-

·fici~titepara- absorver o excesso de produçio total sobre o que
(a comunidade deseja consumir quando o emprego. se acha a este D1-

- . ,vel; porque a falta desse volume de investimento, as receitas

dos empreendedores serio menores que as necess~ria:s para os .deci

dir a~ferecerem tal volume de emprego. Daqui se segue portanto

que~·para um dado valor da propensio da comunidade a consumir, o

nlv-el d~eq~ilibrio do emprego, ou seja o n-ivel em que nada inci

ta os empreendedores em conjunto a ampliar ou reduzir o emprego,

.dependera 'do montante do investimento corrente. Este montante de

pehder~ p~r sua vez do incentivo para investir, o qual, depende. - .

da relaçio entre a escala da efici~ncia do capita~ e o complexo

das taxas de juro inerentes aos empr~stimos de prazos e riscos -

Assim, Ndada a propensao a consumir e a taxa de novo investiment~

diversos.

só pode existir um n Í veL de emprego compat ÍveL como equí.LdbrLo,

visto que qualquer outro levaria a uma desí.gueLdade entre o pre-

ço da oferta global da pr-o du ç eo em conjunto e o preço da procura
t' Nglobal. Este n1vel nao pode ser maior que o pleno-emprego I isto

#

e, o sal~rio ~eal nio pode ser menor.que a desut~lidade margi -
-nal do trabalho, mas 'em geral nio existe razão para pensar que

ele deva ser igual ao pleno e~pre~o. A prócura rifetiva associada
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, ,ao pleno-emprego e um caso especial que so se verifica quando a

propensão.a consumir e o'incentivo para investir se encontram -

em particular relaçio m~tua. Esta ~elação~ que corresponde .•as
hipóteses da teoria clássica, ,

e, em certo sentido, uma relação

ótima; mas só se verifica quando, po~ acidente ou designio deli

b,erado, o investimento corrente assegure um volume de procura -

justamente igual ao excedente do pr~ço d~ oferta global da pro-

dução resultante do pleno emprego, sobre o que a comunidade de

,cida gastar em consumo quando se encontre neste estado.

Esta teo~i~ pode ser res~mida nas seguintes proposiç~es:

(1) Num certo estado da t~cnica, dos recursos e dos custos, a
"."..renda (tanto monetária como ~eal) depende do volume de emprego

N.

(2) A relação entre a renda de uma comunidade e o que se pode -

esperaiv~-la gastar em consumo, designado por D, depender~'da~

suas características ~s~cológicas, ou seja sua propensão a con-

sumir. 'Quer isto dizer que o consumo depende do montante da ren. ,

da global, e portanto do v.olume do emprego N, exceto quando· 0-

corre alguma mudança napropensao a consumir.

(3) A quantidade de mão de obra N que os empresários resolvem

empregar, depende da soma (D) de duas quantidades, isto ~, Dl o

deduz-s~ ~ue j (N) .x(N) =
.' ,

D t)'"...

,montante que se espera ver a comunidade gastar em consumo, e D2
o ~ontante que se espera v~-la dedicar a novos investimentos. D
,
e a procura efetiva.,

(4) Desde que Dl + D2 = D = ~ (N), onde ~ é a função da oferta

global; e como, segundo vimos na alinea 2), 01 é função de N, o

que pode escreyer-se x(N) que depcndeda propensao a consumir,
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(5) Segue-se daqui quo o volume de equi1ibrio do emprego depen-

de: a) da funçio da oferta gl~bal, ~,b) da propensio a consu
mir, x, e c) do montante da inversio, 02. Esta

, ....e a essenCl.a da
Teoria Geral do Emprego.

(6) A cada volume de N corresponde uma certa produtividade mar~

ginal da mio-de-obra nas indústrias de bens'de consumo operário

a qual determina o sal~rio real. A alinea 5) est~ sujeita, '~

condiçio de que N nio pode exceder o valor que reduz p sal~rio
real até o.igualar com a desutilidade .marginal da mi.o:-de-obra.~

Significa isto que nem todas as variações de D sio compativeis

com a hip~tese provis~ria de qtieos salários nominais sio cons-
.tantes.

(7) Na teoriacl~ssiéa, segundo ~.qual ° = ~(N) para todos os -

valores de N, o volume de emprego está em equilibrio netral sem

pr~ que N seja inferio~ ao máximo, de modo a poder esperar-se -

que as forças da concorr~ncia entre os empresár~os o ele~em até

esse valor m~ximo. ~penas neste ponto, segund6'a teoria clássi-

ca, pode existir um equilibrio estável.

(8) Quandó o emprego aumenta, 01 também aumenta, porém nio tan

to como O; visto que quando a renda sobre o consumo também so-

be, embora menos. A chave do problema prático acha-se nesta lei

psicol~gica, pois daqui decorre que quanto maior for o volume -

·de emprego, maior s~rá a diferença entre o preço da oferta. gl~

bal (Z) da produçioque lhe corresponde e a soma (01) que ,os e!!!.

pres~rios espe~am recuperar com os gastos dos consumidores. Por

tanto, quando a p~opensio é consumir nao varia, o emprego -nao
-pode aumentar a nao ser que ao mesmo tempo 02 cresça de modo a

preencher a diferenç~ ampliad~ '~ntre Z e O~. Por ~onseguinte,o
iistem~ econ~mico pode encontrar um 'equilibrio'est~vel com N a
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um nive1 inferior ao emprego total, isto é, ao nivel dado pela

intercepçio da funçio da procura global e da funçio da oferta
.global.

Nio é portanto a desutilidade marginal do trabalho, expressa
em salários reais, que determina o volume de emprego, salvo no

baso em que a oferta de mio-de-obra disposta a trabalhar em

troca de um certo salário real fixe um nivel máximo ao empr~

go. A propensio a consumir e o montante do investimento no
, ,vo e que determinam conjuntamente o volume' de emprego, e e

este que determina univ~camente o nivel de salários reais
-- nao o inverso. Se a -propensao a consumir e o montante do

investimento novo resultam numa ..•insuficiencia da procura
..efetiva, o volume real do emprego se reduzirá até ficar
abaixo da oferta de mio-de-obra existente e.m potencial ao

salário real em vigor, e o s~lário real de equilibrio se-
rá superior à desutílidade marginal do nivel de equilibrio -
do emprego.".

Para Keynes esta "análise explica-nos o paradoxo da pobreza
em . 'mel.Oa abund~ncia, porque a simples existência de uma
procura efetiva insuficiente pode deter, e freqUentemente de

tém, o aumento do emprego antes de haver ele alcançado o seu
, .maXl.mo. A insuficiência da procura efetiva p~rá freio ao

processo de pro~uçi? ainda que o ~alor do produto marginal da

~io-de-obra continue superior i desutilidade marginal desse
volume. de emprego." (5 i

(5) .Teoria do emprego:do juro e do'dinheiro. .John Maynard KeX
nes. Rio de Janeiro~ 1964. ·Pág.42.
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O que tornou a "Teoria Geral" diffcil de aceitar não foi o.

I
seu conte~do intelectual, que pod~ ser facilmente compreen-

dido, mas si~ .~uas chocar"ttesimplicações. Agora já vemos o
"h b t d" J' - R b í (6) d 1cam1n o a er o, 1Z oan o 1nson, quan o o peno empre-

g~ está a ponto de se~ mantido, de todos modos a poupança ~I
I

certamente mais desejável do que o gasto do ponto de vista

público. A poupança só é mau quando o investimento não se

I
serve das economias.

Keynes voltou a trazer o elemento tempo

I para a Teoria Econ~mita: despertou a princesa adormeriida do.

longo sono a que o "equilfbrio" e a "perfeita previsão" a

tenham condenado. Esta ressureição segundo Joan Robinson le

vou a Econ~mia para longe da Teologia e para perto dac~;~

cia, pois a.partir dai não se formulariam mais hipóteses

que antecipadamente se sabia iam ser ~eprovadas.

As hipóteses relacionadas com um mundo onde vivem seres hu

I manos, onde n~o se pode conhecer o futuro e desfazer o pa~

'do, t;m, para Joan Robinson, a partir daf, pelo menos em

I princfpio, a possibilidade de serem formuladas de um modo

verificável.

Mas isto não foi muito fácil. Keynes, , "ele propr10, nao esta

va muito seguro. Para Joan Robinson o comentário de Keynes

sobre o multiplicador sem tempo foi altamente suspeito.

De igual forma, o núcleo da análise, em redor do qual gira

a sua brilhante-controvérsia, é baseado em comparaçõe~ de

posições estáticas de equ~lfbrio de curta duração, cad~ uma

(6) F:j.losofiaEcon~tnica, Joan RobLnson ç Rio de Janeiro, 1974,
pago 76.
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I com determinado ritmo de processa~ento, embora o que Keynes

se propusesse fosse delin.ear o efeito de uma alteração no
I ritmo de investimento em progresso num dado momento do tem

I po.

Para Joan Robinson, Keynes só estava interessado em ques-

I tões de muito curta duração; por isso, para ele, a distin-

I
~ão entre comparar a estrutura das diferentes posições e de

linear as conseqU~ncias de alterações mão era assim tão im

I
portante. Nesfe momento,· na opinião dela, liberamo-nos do

equilibrio estático, pelo menos, -em conexao com a acumula -

I çao·de capital, e aprende-se a distinguir o desejo de econ~

_.mizar da indução para investir e, ambos, do preço de oferta

de uma reserva de esperar.

I
Existe, segundo a professora de Cambr:i:dge,um elemento psi

col~gico na sobreviv~ncia da teoria do equilibrio; e somert-

I
te uma explicação psicológica poderia justificar uma id~ia

que ~ intelectualmente insatisfatória.

No entanto, ela reconhece que o conceito de equilibrio ,
e

uma ferramenta indispensável da análise, mas·,'para ser usa-

do, ~ necessário conservar este conceito no seu lugar, e o

seu lugar seria estritamente nas fases preliminares de um

Falar de uma tend~ncia pa~a o equiiibrio, que altere a
,

pr~

argumento analitico, não na formulação de hipóteses a serem

testadas mediante os fatos, pois não se encoritram fatos

num estado de equilib~io.

pria posição dest~ no séntidopara.~u~ tende, ~,para ela,

uma·contradiçãoe~ tcimós. Ap~sar disto, airidapersiste e I

.. ...por esse motivo, deve-se atribUir a suá sobrdvivencia a aI
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guma espécie de atraçãQ:-psicológica que transcende a -razao.

Marshall, na opinião de JoEiTIRobinson, compreendia bem a di

ficuldade em formular~m-~~ generaliz~ç~es aplic~veis i vida

presente ,s-egundo conceitos de tempo infini to~ O preço nor

mal, para ele, seria o valor que as forças econ~micas cria

riam se as condições gerais da vida fossem estacion~rias du
. trante um dado perl.odo de tempo suficientemente longo para

lhes pe~mitir a todas o seu efetto completo.

.. . ( )
Sir Dennis Robertson respondeu 7- : mas como, se as forças

econ~micas apresentadas numa determinada situação são mutua

mente contraditórias?

Joan Robinson então pergunta: parte do investimentoque est~

sendo realizado e o resultado de expectativas de lucro que

a outra parte far~ com que não se obtenha? Qual seria o e-

quil{brio a que a elaboração destas forças conduziria se

houvesse tempo suficiente para l~ chegar? E,· de qualquer

forma,; aplicar-se-ão as condições estacion'~rias a uma deter

minada população ~ i reserva de capital, ou a um cletermina-

equil{brio a pos{ção real tende a estar; quão r~pida ,
e a

do ritmo de crescimento, ou ainda a uma determinada acelera

ção de crescimento?

Mas, para Joan Robinson, mesmo que estes quebra-cabeças p~

dessem ser adequadamente respondidos e pudesse ser dado um

significado ti. definido i passagem através do t,empoao ponto

normal em cuj a direção a posição preserrtetende a mover-se,

mesmo assim, para eiaé nece~s~rio inquerir quão longe do.

reação para0 normal, comparada à velocidade de movimento da

posiçao normal? .,

(7) Filosofia Economica
.. p à g . 82.

Joan Robihson, Rio de Janeiro,1974,
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I Em que casos cresce a brecha, em que caso~ se estreita?

I Eis algumas das pergurit~s que, segundo Joan Robinson raramen
-te sao formuladas, e menos ainda respondidas.

I
o PLENO' E~IPREGO===============

I O grande conceito ideológico da Teoria Geral é o PLeno Empr~

go.

I
Quando se preocup~ com ap~IItica prática, Keynes fala de

um nIvel "satisfatório" de emprego e, no White Paper de 1944

que marcou o reconhecimento oficial da vitória da revoluçãoI Keynesiana, o governo aceita a responsabilidade de manter um
t , ( 8)n1ve1 de emprego alto e estavel"

Esta espécie de indecisão, ,e para -Jo arr Robinson, muito pr-u i,«

derrt e quando se trata de um objetivo p01Itico, pois definir

especificamente é para ela, a mesma coisa que dar reféns aos

des60ntentes. Além disso, na esfera cientIfica, a indecisão

é mais exata do que a precisão.

O pleno emprego, segundo Joan Robinson~ tenda a ser um con

ceito vago. Primeiro porque existe um elemento arbitrárion~s

I'
horas se~anais que constituem o tempo de trabalho. Estão com

preendidas aI as horas extraordinárias ocasionais e se es-

tão quantas horas? Ter-se-ia então, a questão"do ,numero de'

('8 )
'. A •.

Filosof~a Economica,
pá8;.87.

Joan Robinson~ Rio de Janeiro,

i' unidades que constitu~m toda a força de ~rabalho a qualquer

momento. Logo é importante saber quem faz parte da força doI

I
I' trabalho, as mulhe~es casãdas, os estudantes, os ricos pro-

I
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I prietários estão inc1uidos?

I Tem-se; 'alinda,.oproblema do auto-emprego. O termo desemprego

disfarçado foi inventado para o.obriro caso ,do vendedor deI, fosforos que aparecem durante a crise.

I Logo foi ampliado para dar cobertura aos camponeses com pe-
quenas propriedades, de rendimen~o irisuficiente para manterem

as su~s famI1ias, produtivamente ~cup~das.

I Nest as condições, 'para ela, o pleno emprego é uma boa coisa,

I
sendo concebido para poder ser atingido numa po1Itica razoa
ve1 (9) •

I
Na Inglaterra foi óbvio deste • f •o ~n~C10 que, se se tivesse al-

f 'cançado e mantido um baixo ní.veL de desemprego, mantendo-se as
-

me~ma~ instituições da livre c6ntratação de sal~rio e com o

mesmo código de comportamento dos sindicatos, a espiral da aI

I ta de preços, e sal~rios ter-se-ia tornado crônica.

A solução encontrada, por ela, ,
e, então dizer que, quando os

I sal~rios sobem, h~ um superp1enoemprego, é, então, precisa-se

ao definir-se ó pleno emprego, incluir suficiente desemprego

para impedir que os salários monet~rios aumentem numa propor-

I
ção maior do que a produtividade. Isto significaria para

,Joan Robinson, que uma quantidade arbitrária, que pode ser

pela sugestão de que isso é .uma pOlltica a~ropriada e jus-
J '

de tr~s por cento de desemprego mant~ria os'preços estáveis ~

'ta, procurar~se-ia mante~ este nIvel: Istp estarig p1ehamen-

, t~ justificado me~mo porque as t~ansformações técnicas e a va

(9) Filosofia Econôm~ca,Joan Robinson, Rio de Janeiro,1974,
p a g , 93-

. !
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I riaç;o nos gostos nos mercados nacionais, assim como nos ex-

I teriores, deslocam a demanda de uma ind~stria para outras.

I
Assim, mesmo que fosse poss{vel ~éduzir o desemprego sazonal

à báse de conciliar operações de tipo se-torial distinto, ,
e

I
muito provável que exista um mlnimo de emprego sazonal irre-
dutlvel.

I Sempre continuar;o a se produzirem mudanças de ocup~ç;o por
motivos pessoais.

I Enquanto continuarem a se produzir estas mudanças de emprego,

I sempre haverá um certo desemprego, mesmo com uma demanda de

trabalho geral muito elevada. t, errt áo, imposslvel antecipar
um pleno emprego total.

~ pleno emprego total também n;o é
. ,..

. (r o )deseJavelpara chegar-
se ao pleno emprego absoluto, precisar-se-ia de controles es

tritos, com uma ampla or-Len.taç ao do trabalho'.

1-
Aumentar o promedio de emprego de 86% a 95% seria compativel

com um grau de liberdade individual muito ma í.o.r.; mas.aumenta -

I
lo de 98% a 100% significaria uma obrigatoriedade de traba
lho.

Dessa forma, uma polltica de pleno emprego, na opini;o de
Joan -Rob Lnson ,.n;o é tratar de conse.guir emprego a 100%, mais

I um n Í veL contlnuo de.emprego t;o próximo .de 100% quanto o pr~

.ticável com os '~~todos de controle aceitáveis para o p~bli
co•.

I
(10) Obstácuios'al pleno empleo. Joán Robinson, Conferencia·

no National Konomisk Foreming.
Copenhague. 6-XII-1946.
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I
Em 1953, Joan Robinson previa uma crise econômica na Ing1ater'

I ra.

Nele, ela a:firma, que a Inglaterra está vivendo num regime em

que se aceita que o governo t;m o ,dever de manter o pleno em-

I prego, mas que esta politica seria fclara se :fosseposs1vel -
manter, de modo permanenté uma si~uaçio de quase-in:flaçio co~

I dúzí.da, ao mesmo tempo, com um pé,no :freio, Lst-o é, na base _

de controles destinados a reduzir uma demanda excessiva. Mas

que esta pOlltica iria passar sua verdadeira prova quando se
produzisse uma diminuiçio da demanda. O perigo, para ela, p~
dia.ser de origem interna ou externa.

O perigo interno estaria determinado no caso que a taxa de in

vestimento privado se reduzisse ao :finalizar'o auge de re-

construçio. Mas isto nio seria realmente grave.

I
O investimento industrial em equipamento'de usinas nunca te-

ria sido uma parte muito importante do investimento nacional,

a qual estaria orientada para a construçio e a engenharia ci

vil e supondo que o governo pudesse controlar o ritmo de con~

truçio, os planos de investimento das industrias nacionaliza-

das e a programaçio de grandes projetos, tais como a eletri:fi

cação dos distritos rurais, teria de ser posslvel plani:ficar

num nIvel estável mantendo um investimento importante.

I lato contribuiria para estabilizar o investimento privado, .,
Ja

que manteria ,estáveis as ~endas, e , fporta~to, o n1vel geral
,de lucros, ainda seria provável induzir as grandes empresas a

adaptar, os vs eus planos de Lnv é st Lmerrto com um'projeto nacio -

,nál atr~vés de ~on$ultas e persuaçao, sem ter qUe recorrer a
um controle explIcito.
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I . (LI.)-O livro Branco sobre polftica de emprego . nao seguia esta

polftica, partia do conceito de investimento ,governamental -

"contra-clclico" isto é, da idéia de que o governo devia i.!!,·

tervir em seus investimentos e aumentá-los quando diminuis-
seo investimento público.

Segundo Joan Robinson, esta polftica era fundamentalmenteer

"

. -,rada, pois equivalia aceder a.primeJ..raopçao a empresa pri-

vada. As empresas privadas podiam investir quando bem deci
., -dissem, e, quando Ja nao ·desejassem mais trabalhadores, o go

verno se encarregaria de utilizá-los de alg~ma forma; quando

se recuperasse o setor privado, o governo deveria deixar ou

tra vez disponfvel o trabalhador para ser utilizado num in-
vestimento rentável.

Este ponto de vista suscita uma objeçãó· muito grave, da pa,E.

te de Joan Robinson; uma vez aceita a idéia de que ao ·goveE.

no cor-r-e aponds a obrigação do pleno emprego, devia-se passar

·a admitir que cabe ao governo ocupar-se com qUe o trabalho _

seja empregado da forma mais útil pos~fvel, isto ~, que· os

projetos de investimento sejam encaminhados a satisfazer as

necessidades da comunidade e não a adaptar-se aos caprichos
das empresas destinadas a obter lucros.

Para Joan Robinson,·o Estado não pode fugir da·responsabili-

dade .de orientar o :emprego, pois ele·é r-e eponaáv eL pela qua.!!,
tidade glbbal de mesmo~

Naquela época,· na Erig Lat er-r-a foi proposto o uso de "métQ do s

globais." destinados a afetar o empr-e go total, sem descrimina

(11) Obstáculos a~ pleno empleo, Confer;ndia de Joan Robinson,
Copenhague.
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ção, na distribuição do trabalho entre distintos usos.

Joan Robinsoti não estava d~ acordo com esta id~ia pois, qual~

.quer polItica, mesmo que sua concepção seja global, produz.e-

feitos concretos e exerce uma influ;ncia na orientação do em

prego. Nessas condições, a decisão de não interferir no inves

timento privado constitui 'uma decisão positiva.

Resulta então, na opinião dela, imprescindivel a responsabili
. .-

dade de decidir como se deve utilizar a influ~ncia que o Esta
do exerce na orientação do emprego.

-O problema de d~cidir quais sao as necessidades da sociedade,

....
~.de escolher entre nec~ssidades 60nfritivas não ~ ficil,pois

'não'hi um plano idea"i da melhor utilização dos recursos nacio

nais, ~ .inevitivel que persistam conflitos de interesse e con
flitos de ideologia.

Decidtr ent~e as ~ecessidades conflitivas e de reduzi-las a
. .

um q~a~ro~e prioridades ~ tarefa do governo, os m~todos a se

rem empregados estão ainda em desenvolvimento, mas· uma politi

ca passiva, voltada a compensar os caprichos da empresa priv~

da, ~ o peior método para resolver os problemas do paIs.

Também segundo ela a polItica econômica baseada no m~todo

"contra-ciclico" não é prática.· 'Nã~ ~fácil pôr em andamento

·e interromper projetos com 6 meses de prazo. Os investimentos

p~blico e privado d~vem estar muito bem_coordenados, não ,
e

possLve L deixar que s'eco~struam fábricas' durante a expansão

e esperar a pr6xima dep~essão para construir as estradas até
..as suas portas.

I.

.Uma po Ld,t Lc a -sa significa, para Joan Robinson, o planejamen ...•
to do investimento p~blico e privado em ~onjunto e não que es
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te se estabeleça na base de obras públicas auticiclicas.

I . - . . - (12),O segundo ponto Lmpor-tarrta do Ldvr-oBr,anco -eo que estabe

Ieee manter o consumo quando o investimento diminui.

Quando isto acontece, diminuem as receitas e apresenta-se um

desemprego secundário, pois os consumidores dispõem de- menor

quantidade de dinheiro para gastar.-A proposta, então, ,
e que,

nestas circunst~ncias,- se deveria-aumentar o poder aquisitivo
. ~dos consumidores e manter o nl.vel geral de demanda de bens de

consumo; assLm , evitar-se-ia o"desemprego terciário". Este a-

parec~ quando, nas industrias de bens de consumo, se diminuem

a rentabilidade e, conseqUentemente, o investimento.

De outro lado, foi sugerida a criação de um d~ficit nos fun-

dos de previdência social, reduzindo-se as contribuições quaE.

do ameaçasse uma-diminuição da demanda.

Para Joan Robinson,· estes e outros projetos, apresentados por
, .-Varl.OS economistas a fim de regular-se o poder aquisitivo, r~

sultam as vezes perversas, pois a id~ia de dar ~s pessoas di-

nheiro para gastar, com a única finalidade de manter o merca-

do de bens e proporcionar a indústria uma determinada rentabi
lidade, ~ repugnante.

As pessoas geralmente pensam que devem receber ·dinheiro po.!,.

que o merecem ou po~q~e dele precisam; mas não s~ para criar

um mercado. t n~ce~sário, segundo o Joan RODinson, pelo menos

que apareça como imparcial a cria.ção do poder aquisitivo, mes
-mo se a finalidade f()rcriar -.emprego.

(12) Obstáculos-a! pleno ~mpleo, Joan Robinson.
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I
U 1 ~ t d K (lJ) . t bl 'ma so uçao encon ra a por eynes par~ es e pro ema e o

"pagamento diferido" ist~ é,' parte do imposto sobre a renda

pago pelos contribuintes é reembolsável, mas quando e como se

rá reembolsado fica a critério do governo. Isto proporciona _I
um fundo de poder aquisitivo que o contribtiinte considera d~

I sua propriedade e qqe o governo pode por a seu dispor quando

há uma ameaça de reduçio da demanda de bens de consumo.

I Quando durante a Segunda Grande Guerra, se tornou evidente

I. que a nova teoria estava. solidamente-arraigada, o Pleno Empr!:.·
go converteu-se no objetivo ortodoxo' da poli tica.

I A noçao de que o Pleno Emprego era atingivel tornou-se como

I
Keynes o tencionava, ou seja, na nova defesa do "laisser'

faire" ( ltp•.0 Pleno Emprego redundou em objetivo. da polI.tica

I oonservadora e no mais forte argumento contra os crI.ticos so
..'~

cialistas.

I Os criticos marxistas tinham compreendido dO.seu ponto de vis
.ta que a teoria de Keynes conduzia a conclusões reacionárias

Este fato, ,
e para Joan Robinson, um exemplo mais da confusio

existente entre a lógica e a ideologia. Keynes, só por ter

mostrado uma forma pela qual o sistema capitalista poderia e

I. liminar o seu pior defeito, é declarado reacionário e a sua
teoria é considerada falsa.

Mas mesmo que a teoria fosse falsa, diz Joan Robinson, ela se

ria inofensiva, porque. justamente o diagnóstico era cor~eto,o

tratamento surtiu efeito e+.a vida do paciente foi prolongada

(1:)') Obstáculos aL pleno ernpLeo, Joan Robinson.

(14,) Filosofia Economica, Joan Robinson, Rio de Janeiro,1974,
pág. 92.
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I , .desconcertando os seus provave1s herdeiros.

I A razao pela' qual o Pleno Emprego se tornou um "slogam" das

I, direitas, segundo Joan Robinson, é devido ao fato de que, se'
bem o emprego é um .fim em si mesmo, -nao se podem formular

,
I'

r

perguntas sobre o seu conte~do.

Para que o trabalho?

Keynes era em parte culpado pela perversão de suas idéias,
' ,

" -' (15')diz Joan Robinson ,pois fracassou em ver que, uma vez
eatabelecido um principio de que a manutenção do emprego, ,

e

I uma preocupação pública, ri caso de saber para que é o emprego
,:converte,u-se em questáo polItica.

Esta é, para JoariRobinson, a causa da segunda crise da T~o
. E' . (16.) . lt d d t· -r1a, conom1ca ,ou seJa, o resu a o e uma eor1a que nao

pode esclarecer o conteúdo do emprego, e que está intimamente

ligada a p~imeira crise que emergiu do colapso, de uma teoria
que não possuIa elementos para' explicar-o nivel de emprego.

A primeira crise da Teoria Econ~mica surgiu porque os ortodo

xos afirmavam, ~ategoricamente, aliás como o faz Milton
t _

Friedntan,.que o ní.v eL de.emprego nao poderia ser elevado atra
,

ves de gastos governamentais.

Durante os 50 anos que arttecederam 1914; todos os economistas

de ~árias escol~s ~avi~m pregadonma única doutrina, a do
, ,

laisser-:faire", com os efe Ltos benéficos da livrec;oncorren _

cia. No mundo da l{ngua inglesa, em particular, tudo o que se

,(IS) Filosofia ~con6mica, Joan Robinson,Rio de Janeiro,1974~

(16) Conferencia pronunciada por Joan'Robinson quando da aber
tura da Conve~ção da Asso~iação de Economistas Amcrica 7
nós em New Orleans 27-XII-1971 - The AmericamEconomic
.Review - 2-V-1972.
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I desejava da polItica governamental, diz.Joan Robinson, eram:

I o livre com~rcio e o equilIbrio ~rçament~rioentre receita e
.despesas •.

I .Conseguiram formar uma opiniio oficial profundamente influen-

I
ciada pela'concepçio de equilIbrio, ou seja, que esse sempre

" ,se estabeleceria por si mesmo desde que ninguem interferisse.

I A doutrina de que h~ ·uma tendência natural para manter o e-

quilIbrio a pleno emprego nio poderia sobreviver à experiên _

I. cia do completo colapso'da economia de mercado nos anos 30.

I
t .Foi Keynes que teve que provar que o n1vel de emprego poderia

ser elevado através dos gastos governamentais, que um aumen-

I to no investimento redundaria em outro no cÇ>nsumo, que o au-

mento s~~und~rio na renda'real é muito independente do obj~ti'

I vo de gasto preliminar.

I
Depois, os governos assumiriam a responsabilidade de manter

,

um alto e est~vel uIveI de emprego, mas, para Joan Robinson

I'
uma vez que tudo isso foi aceito, era mister discutir para

que fim esses gastos seriam realizados~ Em vez.de fazer isso,

Keynes entregou~seao sono de um mundo agrad~vel em que, qua.!!
do o investimento tivesse sido mantido tao n1vel de pleno em-

talaçio de capital teriam sido satisfeitas, a renda advinda
J.

prego, por cerca de trinta anos, todas as necessidades de ins

.~a propriedade teria sido abolida, a pobreza 'j~ haveria desa~

parecid6 e, entio, a vida poder-5e-ia iniciar.

Por~m,os economistas retomaram a argumentaçio no ponto que

I
I
>

I

h~via éido interrompido antes da guerra, ou Seja, quando h~

.desemprego e pouc~s r~c~rsos,'ogo~erno dev~ gastar, e deri-

varam-se no sentido de que o m~lhor in~estim~nto que o gove~
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no pode fazer é em armamento. O complexo, militar, a partir

t , . _ ,
da1, tem rap1da ascençaoe o agradavel mundo sonhado por

..Keynes tornou-se num pesadelo de terror.

I Apesar de desperdicios e massacres e sem haver nova crise _

durante 25 anos, Joan Robins6n acha que ocorreu um grandeau',
mento de riqueza econômica, ,porem, para ela, um aumento na

- , -riquezanao e a mesma coisa que a diminuiçao na pobreza.

Foi erguido um hino de louvor em exaltação ao desenvolvi _.

I merrt oviO. desenvolvimento iria solucionar todos os problemas"

I
mas não somente a pobreza subjetiva nunca é superada pelo
desenvolvimento, como também a pobreza absoluta é aumenta d a
por ela.

I
Enquanto o "desenvolvimento .se processou continu~mente nas ca

madas superiores, um maior n~mero d~ ~amilias são rejeitadas

nas camadas inferiores. Enquanto a riqueza arimenta, . 'a m1se -
ria absoluta se desenvolve, e agora, para Joan Robinson, um

velho tema adquire novo significado "a pobreza no meio da a-

I bundância".

se..gundoJoan Robinson, muito avançada, e porque considera a

Eis porque a segunda crise da Teoria Econômica encontra-se

revolução Keynesiana não como um grande triunfo, mas como u-

ma tragédia, a revolução chegou muito tarde.
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I CAPíTULO VII===========,=

I INFLAÇÃO· E DESEMPREGO

I
O surgimento de uma situação 'de crescimento não planejado co~

binado com a inflação e o desemprego ~, para Joan Robinson, o

I
resultado da interpretaçãoerr~nea das teorias Keynesianas.

A últim?lcrise mundial deu fim a uma.~poca em que um continuo

crescimento est~vel na economia industrial era tido como

dad~; e no qual se acreditava tamb~m que a'administração go-

vernamental podia despreocupar-se de controlar os niveis da
Aatividade economica.

Os arautos do capitalisilio,Segundo ela, diziam: "temos que
'a'dmí tir que o desemprego que prevaleceu no intervalo das ~ueE

ras era um s~rio defeito do sistema de mercado livre; .agora
daremos a voc~s capitalismo com pleno emprego portanto do que'

I
A A (1)voces tem que se queixar?"

Ela reconhece que na realidade, o capi~alismo sem uma , .serl.a
crise por 25 anos era um coisa nova na história. Na Europa' e

I·
no Japão, o P.N.B. "per capita" tinha crescido ao longo dos
anos entre 4% e .10% ao ano e desde.que a de~igualdade ti-

. . .

nha sido levemente reduzida ocnrreu um grande'~umento n6 en a

(1) Age of' Grow
Joan Robinson
Challenge. -·may june 1976

vel de consumo das massas.
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I
Na Am~rica do Norte o crescimento foi apenas de 2,5%, mas co.

I meçou de uma base mais alta onde o consumo em massa cresceu

I·
prodigiosamente o que tornou a pobreza.ainda mais constrange-

dora para aqueles que não ganhavam os beneficios. As'demons-

I
trações das posições dos turistas foi um choque para o mundo

socialista, nele criando inveja e descontentamento.

I A experiência de uma quase continuá.prosperidade criaria uma
f~ num perp~tuo crescimento como estado nor~al dos negbcios;
por esta razão, a crise foi um evento único.

Foi, .segundo ela, ainda mais do que isso, foi um choque por-que
-'a recessao foi acompanhada pelo aumento de preços.~: Assim, as

velh~s regrascairam por terra, a inflação não mais aumentava.

a·lucratividade e o aumento do desemprego não mais reduzia a
.inflação.

Em 1976, Milton Friedman (2) tenta dar uma explicação a esta
crise e, ao fazê-lo, questiona' aquilo que tinha dito anterio,!:

ment~. A controv~rsia s6bre a relação entre inflação e desem

prego foi misturada com a controv~rsia sobre o papel relativo

da moeda, da pOlitica fiscal e de outros fatores que influen-
ciam a demanda agregada.

Desta confusão, surgiram duas correntes:· uma defendia que a

mudança na demanda nominal agregada acaha po~ influenciar aI

teraçõesde emprego e de nive! de preç~s independente de como

(2) Infl~tio~ ahd Uriemployment
Nobel Memorial tecture..December 13,1976
-MiltonFriedman, Printed Swe don, Norstedts Tryckeri,.
Stockho~m, ~977. pág. 245.
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, ..•sao produzidos.

, .A outra corrente preocupava-se com os fatores responsave1s p~

la mudança na demanda nominal agiegada~

Para Friedman, estes dois problemas estão intimamente relacio

nados porque o efeito de uma mudança na demanda nominal agre~

gada sobre o emprego e o nivelde pre ç os pode não ser Lrrdepe'n

dente da.fonte de mudanças. Isto explicaria que o efeito da

politica monet~ria, da poiitica f~sca~ e de outras forças so-

bre,a demanda agregada pode depender do nivel de preço~ e em-

pregos e de sua reaçao.

No entanto, numa primeira aproximação, os efeitos dos niveis'

de emprego e preço podem depender apenas da magnitude na m~

ça da demanda nominal agregada e n~o de suas fontes.

Milton F-riedman deu maior atenção ao primeiro problema; isto

~, ~ relação entre inflação e desemprego, apenas porque em

1976 ele não estava'satisfeito com o reiultado do~ seus·traba

lhos anteriores que tratavam deste problema e porque estava me

nos satisfeito ainda com o que ele tinha escrito sobre as for

ças que produzem as mudanças na demanda nominal agregada.

o desenvolvimento da relação inflação e 'desemprego, segundo .!:.

le teve duas fases, desde a Primeira Guerra Mundial e está-

-se comé~ando a terceira.

A primeira fase Fri~dman associou cOm a curva de Philips, que

tratou o problema através de UI1Hl est[lvel reI'ação negativa en-

tre'o'nivelde desempre~50 e,a_taxa de Ill.udarlça.salarial. Altos
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nlveis de desemprego sio acomp~nhados por ~al~rios descenden

tes; baixosniveis de desemprego, por salários ascendentes. A

mudança salarial, por seu turno, .est ava ligada à mudança de

preço, permitindo um aumento circular na produtividade, tramn

do o excesso de preço sobre o 'custo dos salários por uma mar-o

gem constante.

taxa
de

infla
l~
P dt.. -çao

A 1'--------\

....
. ". '-

o desemprego

o gráfico ilu~tra esta hipbtese. A prática padrio ~ ilustrada,

relacipnandó-se diretamente o de~e~prego a mudanças de preços;

pulando-se ~fase interm9diári~ atrav~s dos·~alários. Esta

reiaçio foi·interpretada cornocausal, o-ferecendO um "trade ....off'"

..>/
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para os articuladores de politicas econômicas que poderiam es
.:'.

colher um baixo nivel de de~~mprego tal como UL ; aceitarido
uma taxa de inflação de A. Restaria, então, o problema de e~
colher as medidas monetárias, fiscais ou outras que produzi~

sem um nivel de demanda agregada nominal requerida para atin-
gir L. Quando isto fosse feito, não haveria necessidade de
manter a combinação entre desemprego e inflação alternativa.

O~ goverriantes podiam escolher uma baixa taxa de inflação ou

mesmo deflação e, neste caso, haveria um alto desemprego = Uo
para inflação O e Uh para deflação.

Segundo Friedman, os economistas trataram de extrair esta re

l·açoãopa.ra diferentes pa Í ses e per:fodo~, eliminando os efeiios

de fatores estranhos, testando a relação entre mudanças sala-

rial e de preço; além.disso, exploraram o aumento e a diminui

ção da inflação·, por um lado, e do desemprego, por oucz-o , para

facilitar a escolha do "trade-off" correto, infelizmente,na

opinião' de Friedman, as evidências não corroboraram a hipót.!:.
,I

se, a avaliação impirica da curva de Philips teria ?ido insa
tisfatória. .

Além disso, a taxa de inflação consistente com
um especifiCO nivel de desemprego não teria sido fixada, pois

os governos em todas partes promoviam o pleno emprego e as

variações de pais para pais eram muito grandes. Ou seja as
taxas de inflação ~stav~m ass~ciadas a baixos nlveis de desem

prego. Mas, também, altas taxas de inflação surgiam com al-

tos niveis de desemprego o que foi a origem do termo "stagfla
ção"..

Muitos economistas, entre eles Friedman, ~stavam céticosacer

~a'da c~rva de ~hilipst no plano teórico mais do que no
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o que importa para o emprego, segundo, Friedman,' nio ~ o sal~

rio em d~la~es, mas o sal~rio real que pode comprar bens ou
serviços. Baixo desemprego significa pressio por um sal~rio

real maior, mas o sal~rio real pode ser mais alto mesmo se o

salário nominal for menor, desde que os preços ainda sejambai
xos.

D~ igual'forma, alto desemprego significava pressao por um sa

lário real menor, mesm~ se o salário ,nominal fosse maior, des

de que os preços fossem ainda maiores.

A aparente tend~ncia da aceleraçio da inflaçio para reduzir o

desemprego pode ser explicada, segundo ele, pelo ;impacto das

mudanças nio previstas na demanda nomin.al de mercadorias, ca-

rac~erizadaé'por compromissos implicitos ou expli~itos a lbn-

go prazo em r~laçio a capital e trabalho.

Os compromissos a longo prazo estariam caracterizados pelo cus
. -

to de treinamento e de aquisiçio de "Know how", por parte do

empregador, e, para o empregado, pelas diferentes alternativas

Além do mais, os compromiss.os dependem nao apenas dos preços

de oportunidades de emprego,

Um compromisso de londo prazo significa tamb~m.que nio ~ .po~

sivel um ajustamento instant~neo do mercado, e'~ue s~ devagar
-serao ajustados os preços e as mudanças de'oferta e demanda.

esp~rados ab longo do compromisso.
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O fato de a curva de PlT~lips não· explicar, ou, -melhor, nao se

I
verificar na realidade, ~ev?u Friedman a propor a teoria que

el~ chama de Taxa Natural de Desempreg6 e que ele situa como

I
sendo a segunda fase do processó.

I
Esta alternativa distingue os efeitos das mudanças não anteci

padas na demanda nominal agregada a curto e longo prazo.

I Friedmane E. S. Philips, iniciaram de uma posição estável e

I
enfrentaram UIpaaceleração antecipada.de demanda. Isto faria

com que cada produtor pensasse· que era uma demanda ·favorável

para seu produto e não pepceberia se essa mudança era espe-
~ial para ele ou para todos. Um çomp~rtamento racional faria

I comqüe se aumentass~ a produção para vender mais. Nessas con
dições, estar-se-ia capaci tado para pagar um salário ..nominal-

maior para atrair mais pessoal. o salário real que importa pa

ra o produtor ~ o salário em termos do preço do seu pr6duto e

ele perceberia que o preço seria maio~.

I Assim, um salário real maior significaria para o pxodutor um
salário nominal menor. Para os trabalhadores, a siiuação se-
ria diferente: o que interessaria para eles seria o poder de

compra do salário, não em relação com um bem em particula~mM
em relação a todos os bens. Tanto eles quanto os seus empre-
gado~es percebem lentamente a mudança de preços em geral, po~

~ mais fácil perceber a mudança de preço de u~ bem em partic~
lar.

Como -resultado, um aum~nto nominal do salário para o trabalha

dor significa um aumento real e para o empregad-or uma diminUi-
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,O que aumenta a oferta de emprego e a compra de suprimentos Em

I termos de futuro percebido. o sal~rio real ~ menor em termos
de futuro percebido; por~m em termos de m~dia de preços,I o

sal~rio real ~ maior, més a situaç;o ~ tempor~ria.

I A alta taxa de crescimento da demanda nominal agregada e um
.continuo aumento de preços ajustaram a percepç~o ~ realidade aI ponto de os trabalhadores e os empregados acharem os contra-

tos de trabalho injustos. at~ que o n Í veL de emprego voltasse
-ao nivel anterior.

B

(1. dP)_ BA P dt -
(1. dP)_ Ap dt -

I
Taxa de
infla--çao

. (-1. ,dP)
P dt

I

l-

I

"

Taxa de De-
semprego

"

Esta alternativa de Friedman est~ determinada no gráfico. Co-

m~~ando no pon~6-E e 'movendo-se a taxa de inflaç~o de A para
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I
I

a, o desemprego declinaria para Ui no ponto F, movimentando-

-se na curva definida pela taxa de inflaçio antecipada de A "

I
. 1 ·-.dp
--p::::- .dt

I Com o ajuste das antecipaç~es, a curva de curto prazo movimen

ta-se para cima até uma curva definida pela taxa de

I antecipada de a e o desemprego move-se gradualmente de F para..
G.

I Esta análise, na opiniio do mesmo Friedman, ,e muito simplifi

I
, .cada porque considera uma unlca mudança antecipada quando na

realidade, existem uma série delas. Também nio, trata do pro-

cesso de formaçio das antecipaç~es, mas o objetivo é pelo me

nos iluminar alguns pontos-chave. o que importa, para:ele,

nio é a inflaçio em si, mas a infla~io nio antecipada.

Nio há, na sua opinião, um "trade-off" entre inflaçio e desem
,prego e sim uma taxa natural de desemprego UN que e consisten

te com ai forças reais e as per~epç~es. '0 desemprego podes~

conservado abaixo nivel sb por acelera~io da i~flaçio ou

acima deste nivel pela aceleraçio da deflaçio.

A taxa natural de desemprego 6riada por Friedman nio é .uma

consta~te n~mérica, mas depende de fatos reais quando opostos

á f~tos monetários, a efeitos do mercado do trabalho, a exten

s~o das compras ou monopblios, ou a·facilidades para traba-
lhar nas diferentes ocupaçoes, e assim por diante.

Assim, segundo ele, a taxa naipral subiu noS Estados Unidos
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I
por duas razoes:

I 1) porque as mulheres jovens e trabalhadores de tempo par
cial entraram no mercado. Sendo mais móveis que os
demais trabalhadores, tende~ a expandir a taxa de de-

I
semprego,

2) porque o
e

seguro de desemprego atinge a mais categ~
rias de trabalhadores e se tornou 'mais generoso
em duraçio e em valor. Os trabalhadores despedidos ~
moraram para encontrar ou~ro emprego, na esperança de
serem readimitidos ou de encontrarem alternativas me-
lhores. Além disso, o próprio seguro de desemprego irr

nou o merc~do de trabalho atrativo e pode ter estimu-
lado o crescimento de uma força de trabalho paralela.

"Normalmente pensa-se que um aLto nLveL de desemprego é uma e-

vidente demonstraçio do uso ineficiente dos recursos. Isto,pa,

ra Friedman, é um critério errado, pois um ba'ixonivel de de-

semprego e que pode ser o sipal de a economia estar usando os

recursos ineficien~emente, forçando os trabalhadores ~ sacri-

ficarem seu tempo disponi~el de lazer para comprarem bens, e

sob a perspectiva falsa de que o seu sal~rio real é maior.

Uma baixa taxa ,natural de desemprego pode refletir arranjos:in:;

titucionais que inibem as mudanças mais altas.

de'desemprego .. No,entanto, o mesmo pode cor-r-e sponder- a con•..

Uma economia est~tica pode ter lugar para todo mundo estar em
pregado j j~ uma econom í a .d í.n amLc a t.er à uma aL ta taxa natural

tradições diferentes. Fried~ari corisidera a Inglaterra e o Ja
pio,'que tiveram baixas taxas de desemprego entre 1950 e 1970;

no entanto ~ Japi6 cresceu e a Inglaterra estagnou-se.

Friedman reconhece que, embora, est.a sua teoria esteja longe de
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.
ser explorada, a realidade nos lev~ a an~lise de uma terceira

~ase que ele chama de curva de Philips positivamente inclina-

da.

Nos ~ltimos anos, uma in~laç;o mais ~lta produz um desemprego,

mais alto tamb~m. , .Se a ser1e de tempo ~or longa, ",:,:a~irma

Friedman, a curva de Philips aparecer~ positivamente inclina

da. Para analisar este ~enômeno inipirico, F'r-L'edman f'az uma a

n~lise interdependente da experiência econômica e do desenvol

vimento Pblitico.

Os ~enômenos politicos s;o tratados por ele não como . 'var1a-

~eis exógenas independentes, mas como ,determinados pelos even

tos ecônômioos: portanto, . '. 'como var1ave1S exogena~.

'-'Est~ ~ase est~ in~lucnciada, pela aplicação, na an~lise econô

mica, do comportamento p~litico.

'A relação positiva aparente entre in~lação e desemprego ~oi

~onte de grande preocupação para os homens p~bli60s co~o mos

tram as palavras de Calahan Primeiro Mi'nistro da Inglaterram

discurso pronunciado em 28-IX-1976 para o partido trabalhista:,

ileupensava que pOderiamos vencer a recessão e aumentar o de-

semprego co~tando ~s impostos e aume~tando oS,$astos de goveE
Digo boje que esta opção não ~xiste e, se jamais existiu,"110•

significa inflação e altas taxas de desemprego. Esta ,e nossa

história nos ~ltimos 20 anos".

Friednian, -com muita razao, discorda desta at'irmação de Calo.ham

e "u~iliza aSestatisiic~s para ~undament~r a sua posição.
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Analisa a experi~ncia de sete paises: Estados Unidos,França,

Inglaterra, It~lia, Su~ci;,Canad~ e Japio. o quadro (ver a-

nexo) ~ostra as taxas de inflaçio ~ desemprego nas duas ~lti-

mas d~cadas~ por quinqU~nios.

As taxas de inflaçio e desemprego iam em direçio oposta ao

esperado pela curva de Philips em cinco dos sete paises, n o s'

primeiros dois quinqU~nios (56-60) (61~65); em quatro dos se-

te, entre (66-70) (71-75) .
,A unica·exceçao, .•nao ,

e

para ele uma exceçao real. Na realidade, o desemprego caiu a

uma 'taxa de Lnf La ç ao maior j em 73, tanto.a inflaçio quanto...
o desemprego cresceram brutalmertte.

A crise do petrbleo àfetou a todos os paises, tendendo· a um

aumento do desemprego; isto, segundo Friednian, dificilmente po

de ser atribuidoà inf'laçió que .acompanhou este f'ato, e, qua,!2-.

do muito, os dois podem ser o resul tado de uma t er-c eí.r-a :". í"n-'

flu~ncia.

Tanto os dados dos quinqU~nios quanto os anuais, afirma ele

demonstraram que a crise do petrbleo nio pode explicar o f'en~

meno descrito por Calaham. Antes de 1973, ja esses países d~

monstraram marcada associaçio entre o·crescimento da inf'laçio

e o.desemprego. Isto para Friedman poderia refletir f'orçasjn

dir~tas e nio uma influ~ncia m~tua de um sobre o outro e as

mesmas f'orça~podiam operar em diversos pa{ses, incÍependent!:.

mente das consequ~ncias da inf'laçio. Segundo ele, os estudos

feitos sugerem claramente que, no caso da Inglaterra, Canadie

It~lia, o crescimento' da inflaçio e do desemprego foram mutu~

~utuamente ref'prçados enio um re~ultado da ~ausas sepa~ada~.
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Os fatos nio sio inconsistentes com o fato de países altamen~

I industrializados apresentarem altas taxas de inflaçio responsa
veis por alto desemprego.

I
Joan Robinson também

(3 )
Calaham; ela diz que

~ve a crise de outro prisma que o visto per

era fácil predizer que um longo - ~per10do
de alto emprego com altos lucros, sem qualquer mudança no me

r canismo e na barganha psicológica dos -salários; levaria a um
processo de subida de preços. Qualquer aumen to de preços Le..r
varia a uma demanda para aumentar os.salários e cada -aumento

de salários levaria a um aumento maior dos preços.

Muitas vezes, diz eia, "se tem dit6 que os problemas provem do
monopólio. Mas, de aco~do com os livros texto~, a teoria com'

petitiva dos preços é governada pelos cus~os marginais. Um

àumento da taxa de salários ·aumentao custo marginal para to-

do o grupo de competidores e aumenta os preços proporcionalmen

te; mas a _concorrência perfei ta nunca existiu num outro lugar,

a nio ser nos textos de economia, e o crescimento das corpora
••• " f' Ao ,çoes monopo11sticas e uma consequencia necessaria do crescim~

competitivo no longo caminho da prosperidade.

Os problemas ,na sua opiniãonão estão ligados ao monopólio, mas

p o s i.ç.a o r-e La t Lv a •

a luta de classes; os trbalhadores lutam para saLvaguar-dar- a

sua parte no produtb ~a ind~str{a e às 'corpQraç~es lutam para

preveni-los de aumentar ou impedi-los de coriseguir isto.

Exi~te também uma luta interna de cada grupo para manter sua

(3) Age ofGrow
~ Joan Robinson

Challenge. May - June 1976
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Considerando uma inflaçio qfi~atingiu 20%, pareceria moderado
.:~

esperar 5%, mas, para ela, m~~mo 3% ou 4% podem ser um grave

problema, pois espectativas de 3% ao- ano foram suficientes p~

ra produzir "boons " ..especulativas causando redistribuições ar
bitrárias de riqueza e falsificaçio de valores.

Mas a crise para ela, vinha de outra parte. o nivel de pre-

ços da economia de mercado está dividido em duas partes:

1) O sistema de custos do setor industrial

..2) O sistema de oferta e demanda do mercado de bens pri

mários.

(' .Um alto nl.vel de atividade no setor industrial aumenta os pr!:,

ços das·matérias-primas, sobe os custos dos produtos manufatu

rados em relaçio as taxas de salários e desencadeia U~ aumen

to nos salários. -,...--

Mesmo antes que as autoridades pusessem um fim nisto, um for

te aumento dos preços dos materiais ja teria ·ocorrido. Isto

foi, segundo ela, a centelha que desencadeou o barril de pé'>l-

vora da Lnf La ç ao , que se acumulara durante anos e que ..'tinha

que ocorrer, cedo ou tarde!'

Lsto ê um Lnher-en t e v Í cí.odo sistema -de mercado, que su~giu
de uma forma violenta, pois não era mais possivel um cresci

mento continuo com um nivel aceitável de inflaçio.

( 4) ,·0 ponto significativo para ela e qfiea priiitica Keynesiana

.(4) O ciclo de comércio politico in Age of Grow, Joan
Robinson; Cha1lenge, May-June, 1976.
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-nao se apl~ca para manter ã estabilidade, mas tornou-se simi_
-:'.

lar ao predito por Kaleki, ~b ciclo de com~rcio politico; ou

seja, que um continuo aumento no nivel de emprego não ~ acei~

tável para os lideres da indústria, pois, mesmo que este pe-

riodo seja acompanhado de altos lucros, enfraquece a _poéiçao

da indústria na luta de classes. E, como Kaleki afirma, os

lideres da empresa apreciam mais a disciplina nas fábricas e

aestabiiidade politic~ do que os lucros. o nivel prdximo ao

pieno emprego pode ser estabelecido por meio de um "defici t "

do governo, mas, se durar muito~ os empresários sentirão que

os empregados fogem das suas mãos e quererão dar-lhes "uma li
ç,ão".

Assim, segundo .JoanRobLnson , " .o usuarl.O cansa-se do "bo~" da

inflação, o governo cai, o valor do dinheiro' ~ imposto e o
"-
desemprego emerge novamerite. Depois de um ou dois ~tOS,. . 'Ja
~.tempo para uma nova eleição. Como nenhum governo vai 'que-

rer i-ra eleição com tanto desemprego, o processo recomeça de
)

novo e o emprego e os lucros sobem.

Joan Robinson assimila a experi~ncia nos Estados Unidos; se-

gundo el,a,quando o Bc om poli tico , , .e necesSarl.O, gasta-se em

armamen tos, e quando a recessão ~ necess"ária, cortam-se os ser

viços sociais.

.Outro diagridstico K eynesiano mui to apropriado; segundo .Lo an

Uma das explicações dos fatores que, segundo ela, contribuiram

'para a inflação' em 1973 foi que tanto Heath, na Inglaterra

quant.oNixon, nos Estados Unidos ,jogaram pelo modelo poli ti

co, em 1972, corn excepcional- vigor .

.r-,
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Robinson, a este respeito é o de
. . , Hyman Minuski, que alegou

que a economia capitalista, em geral, e a americana, em parti

cular, são inerentemente incapazes de um crescimento est~vel.

Quando o investimento aumenta, ano a ano, (,fluxo de lucros

aumenta, possibilitando que as finanças mantenham um cresci-

·mento no investimento. Quando o nivel de investimento das

empresas crescem além da sua capacidade de se autofinanciar,

aumenta-se sua alavanca~em. Os mais cautelosos param logo,.'

mas, q~ando são os mais audaciosos os bem sucedidos, elescon

t Lnu am.. Neste caso, os recursos necess~rios para pagar os dé

'bitos aumentam relativamente ao fluxo de caixa das receitas re

'ais. Cedo ou tarde, 'algum industrial dever~ vender ativos p~

ra custear seus investimentos. Com o endividamento crescente,

o·sistema se torna vulner~vel. A busca pela liquidez, espa-

,ibar-se~à de um negócio a ou r r-o e a estagnação . 'surg~ra

crise financeira.'

Para Joan Robinson, a tese de ~inuski e a de Kaleki ... ...nao sao

mutuam~nte exclusivas; ~o contr~rio, a expansão e o colapso~

crédito atuam como amplificador do,ciclo politico, provocando

uma reação exagerada à parada politica, impedindo a politica

de sustentar-se a si mesma.

cam na imobilidade,
desemprego".(5)

entr~ o medo da inflação e o medo do

Agora,diz Joan Robinson, "pare,cemesmo que o ciclo do ,comer

cio politico chegou ao fim e que os governo~ capitalistas fi-

..
( 5) - 6Ageof Grown, Joan Róbinson, Challenge, May-Jun~,197 •
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No que diz respeito à inflação, segundo Joan Robinson, Keynes

concorda com respe.ito à sua posição· sobre a Teoria Geral, no

sentido de que o aumento de preços seri~um problema insol~-

vel resultante da politica do pleno emprego. Quando a taxa
de sal~rios não aumenta tanto quanto a produção, a economia no

mercado cai na estagnação; mas quando o poder de barganha do

mercado ~ suficiente, acaba por au~entar de~ais os

para manter est~veis os preços.
sal~rios,

Joan Robinson afirma que Keynes considerava isso um problema
,

politico e quando ele morreu isto ficotipara o futuro. Mas

Kaleki era ainda mais radical. o capitalismo de pleno empre-
~o desenvolveu novas instituiç~es sociais e politicas, aumen
tando o poder da cLasse trabalhadora. Para ajustar-se ao pl~
no emprego, uma reforma fundamen tal dev-e r-La ser incorporada

ao capitalismo e, caso isson&';) fosse feito, o capitalismotc::!:.
nar-se-ia um sistema degenerado. E para Joan Robinson, foi
justamente.isso que aconteceu; as mudanças preconizadas por
. . i_ . (6)
Kalek1 nao aconteceram e, por isso, .a era do crescimento

est~ ameaçada de chegar ao fim. Na Inglaterra, por exemplo,

os ·sindicatos eram fortes quando o.nivel de emprego era alto,

mas não. ambicionavam as mudanças recomendadas por Kaleki; de-

fendiam' apenas liberdade de barganha dos.saLa r-Lo s, Mas no mo

beram que eles estavam alienando todo o resto da população,

·mento em que a inflação chegou a 25%, ossindicalistasperc~-

inclusive as suas esposas. Pela primeira vez, estariam dis-

postos a discutir a restrição sala~ial em troca de outras con
cesões. Mas ainda se apresentava outro problema: havia' gra,!!.
de, dif~culd~des no modo de mex~r na.politi~a de renda.

I·

(6)' Age of' Grown, Joan Hobinson, Chal1enge, May-.June, 1976.
--_._---_ ..---,.--'-
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Para Milton Friedman, durante dois séculos antes da Segunda

Guerra Mundial na Inglaterra, e um e meio século nos Estados
, ' ( 7) -Unidos, os preços Varl.arama-um nivel constante, aumentan

do na guerra ~ caindo depois dela: o conceito do nivel nor-

mal de preços era comum e conhecido pelas instituiç~es finan-

ceiras, demais instituiç~es e pelo resto do mundo. lmediata-

mente ap~s a guerra, a inflaçio foi maior que a do tempo de

g~erra, mas as expectativas dos dois paises era pela- deflaçio.

Por muito te'mpo, este método persistiu e ainda demorará para

_que .as expectativas se ajustem à mudança fundamental do siste

ma monetário qUê está longe de ser completada. De fato, se-

g~ndo Fr~edman, nio se sabe o que um ajustamento completo po~

sa ser. -Esta,Ln.cert ez.aou, mai'Sprecisamente, as circunst.in-
. ,

cí.a s da pr-odu.ç áo na incerteza levam a um af'a-st amen t o sistemá

fico .das cond í ç oes requeridas pel-a curva vertical de Philips.

No campo teórico, Friedman vê mais claramente a arit ec í pa ç ao dos

agerites econ;micos com respeito à iriflaçio. Os governos -nao
produzem muita inflaçio deliberadamente, ma~ em c~nsequencia

da politica de pleno emprego, do bem estar e do aumento dos

gastos governamentais.

(7) Inflation and Unemployment, Milton Friedman, Stockholm,
1977, pág. 255.

Muita inflaçio produz pressa para contê-la e as politicas, se

gundo ele,.,vio de um lado a outro encorajando grande variação

na taxa antecipada da inflaçio e assim nioé ~ossivel ter- se

uma só taxa e nefuuma previsio para o fuiuro.

o aumento da variabilidade d~ inflaç~o antecipada aumenta a
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taxa natural de duas maneiras: 1) tornando voláteis os com-

I promissos que "não são ma'is,alongo pra:z;o;mas isto leva tem

po para ocorrer, pois, a m~dio pra~o, os arranjos anteriores

I introdu:z;ema rigidez no mercado. Um elemento adicional de
incerteza se acrescenta e qualquer previsão dos contratos ,

e,

I um substituto imperf~ito para estab~lecer,a taxa de inflação.
- ,Os preços sao imperfeitos, so podem ser conhecidos mais tar-

de e não podem ser aplicados aos contratos, -senao a longo pra
zo. Isto diminui o nivel de eficiência econômica e não se sa

be se tamb~m o efeito 60ntra o desemprego. 2) A crescente

I
flutuação da inflação torna o.preço de mercado em mecánismo

não eficiente para coordenar a atividade econômica. A função

fundamental ,do sistema de preços e transmitir com eficiênciae

a paixo custó a informaçãp sobre o que e como produzir a pre-
ços relativos. Só assim as informações em preços relativos 00
,ra relevante seja de um produto em relação a o~tro, de

um fator em relação a outro, dos preços de h.oje, em, relãção

aos de amanhã. Mas a informação na prática só e' transmitida

em forma de preços absolutos em dólares. Então, segundo
Friedman, quanto mais flutuar a inf..laçãa. mais dificil ,sera
extrair 6s preços relativos dos preços absolutos. Finalmente,

Uma con.sequencí a da z-evoLu çjio K eynesiana, (8 )
segu~~o Friedman,

o sistema absolut se torna in~til e a moeda cor~ente passa a

seroutró elemento com desastrosos efeitos sobre a produção.

Desta forma, tamb~m esie efeit~ sobre a efic~ência econômic~~

clara; s6bre o desemprego, nem tanto.

foi a ac.eitação de um hivel de,salários absolutamente rígidos

e um :igualmente rlgido n Í veL de pr-eç os I para an-alisar amudan,

(8) In'lation and Unemployment, Milton Friedman, pág. 258.
Stockholm, 1977. , I
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•..ça economica a curto prazo.

Era dado que estes eram fen~meno~ institucionais; assim, as

mudanças na demanda nominal agregada refletir-se-iam nos pro-

dutos e dificilmente nos preças.

A velha confusio entre preços absolutos e relativoi ganhava

nova Lnt er-pr-eta ç ao, .Nesta atmosf erta intelectual, era compr~

sivel, diz Friedman, que os economistas analisassem a relaçio

entre desemprego e sal~rio nominal e ~escuidassem do sal~rio

real, acreditando que mudanças na antecipaçio de sai~rios no-

minais equivaliam a mudanças na antecipaçio de sal~rios~eais.

AI~m disso, a evid~ncia impirica da relaçio entre·o nivel ~de

desemprego a taxa de mudança dos s~l~rios nominais falhou,

pois~ junto de um periodo em que hay-ia·relativa estabilidade
.',

. . .. '. .. fde preços e contlnua expectativa de estabilidade. . .-.. ---:

A hipótese de que há uma relaçio estável entre desemprego e

taxa de.inflaçio preenchia uma lacuna na estrutura teórica de

Como em qualquer ci~ncia, di~ Friedman, a hipótese continuou.

Keynes e, segundo Friedman, parecia ser mesmo um.a equação que

Keynes procurou e não encontrou. AI~m ~isso, fornecia instru

mental para a politica econ~mica, intormando sobre alternati-
o ' ovas VlavelS.

~~sendo aceita,· embora houvesse descontentes e era aceita por-
_ A

que nao·tinha sido rejeitada pela experiencia; mas depois dos

anos 70; ficou dificil de ~ustentar-se.

Parécia ser necessária uma dose de inflação cada vez maior P_~

ra baixar o nivel de desemprego. Muitos tentaram recomendara
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hipótese, segundo Friedman, falando da força dos sindicatos

mas a realidade, d±z ele, desconfirmouesta versio.

Para Friedman, é'necessário uma hipótese mais 'radical que en-

fatize a'import~ncia das surpresas ,das diferenças entre o re~

e o antecipado, restando a distruiçio entre valores'reais e
riom.í.n aLs , Para ele, existe uma taxa natural de desemprego de

terminada por fatore~ reais.' Esta' taxa será atingida quando

as expectativas 'forem realizadas. A mesma situ~çio real ",e

consistente com qualquer nivel ab~oluto de preços ou suasmu-

danças, desde que sejam feitas previsões sobre o custo real do

dinheiro.' Nesse aspecto, o dinheiro é neutro. Por outro la-
, '

do, friedtnanacredita que, consequências não antecipadas de

m~danças,na demanda nominal agregada e na inflaçi~ podem cau-

sar,erros sistemáticos de percepçio por parte de empregadores

e em~regados que façam com que o desemprego os desv{e para

uma direçiooposta à da taxa natural. A este respeito, o di-

nheiro nio' é neutro. A despeito disso, os desvios sio tr:ansi
, \ .torios; mesmo que durem muito tempo, eles seram revertidos e

finalmente eliminados pelo ajuste das antecipações. Contudo,

esta hipótese da t axa natural, segundo Friedman, nio explica

o desenvolvimento recente, que é a passagem da "estagflaçio "

para a " slunflaçio" Nos anos recentes, umaínflaçio mui-

to alta foi acompanhada por alto,desemprego He nao como a cur-

va de Philips sugeria, com alto ~mprego, e n~mmesmo com o

mesmo nfvel de desemprego que a ta~a ~atural sugere.

o governo, diz Friedman, na politica de inflaç~o e desempreg~

é o ,cén~ro ~e umacontrov~rcia ~ol{tica. A guerra ideológica

.... j
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predomina, mas a ~ridança dr~stica na Teo~ia Econ~mica nia foi

résultado da guerra ideol~gica. Nio resultou de diverg~ncias

pol{ticas, mas respondeu a simples força ~os fatos. A exp~

ri~ncia bruta provou ser mais ,potente.~quea mais forte pref~

r~ncia ideológica ou pol{tica.

A importância para a,humanidade, segundo ele, de um 'corretoen

tendimento da economia positiva como ci~ncia foi ressaltada

h~ quase cem anos, por P'í.e r-r-e Dupont, um deputado de Nemours,

na Assembléia Nacional Francesa, quando di~se "senhores, ,
e

um costume desagr-a daveL, av que somos levados pela brutalidade

das discuss;es, presumir m~s intenç;es; ~ necess~rio ser ~en-

til com as intenç;es para que todos acreditem que elas ..•sao

b~as, e como talp~reçam ser~ mas nio devemos sergent{s com
,

~s lógicas inconsistentes ou com o racioc{nio absurdo. Ma u s

logistas comentaram' crimes muito piores, embora Lrrvo Lunt à r-Lo s,

dos que os cometidos por homens maus intencionamente".
i



CAPtTULO VIII--------------------------

Joan Robinson faz uma violenta critica ao último capitulo da
Teoria Geral (1). Keynes, diz ela, ca1u no erro de supor que

existe uma certa politica neutra que o governo pode adotar pa-

ramanter a procura efetiva em geral, sem exercer qualquer in

flu~niia sobre qualquer procura determinada de qualquer c6isa.

-o governo compromete-se ~ tarefa de ajustar, entre si, a pro-

pensão para consumir e a indução para investir, mas tudo o mais,

segundo ela, é deixado ao livre jogo das forças econômicas.

Que espécie de pOlitica é essa, se pergunta Joan Robinson, que

meramente ajusta a procura de ~ecursos investiveis a oferta?

Segundo ela, são muitos os meios que podem ser usados para----in

cremerttar a procura efetiva" quando esta ameaça cair: reduzir

os impostos ou taxas, transferir"o seu peso, daqueles setores

onde muito provavelmente" o consumo pode aumen t arv. para aqueles

onde as economias se reduzirão, ou encorajar a coricorrência de

maneira a reduzir as margens de lucros, ou aumentar os subsi-

ampL'a poli tiça de crédi to de modo a encorajar-se" o investimen

diós o~"encargos com serviços sociais; todos -sao meios que ten

dem a reduzir as desigualdades de consumo.

De outro lado, poder-se-iam aumentar as despesas governamentais

no investimento, diretaménte ou através de indústrias naciona-

lizadas, ou,eritão, poder-se-iam usar reduç~esno fisco e uma

(1)" Economia de "Mercado vs."Ecohomi~ Planificada, Joan Robin
son, Edições,Martinez Roca S/A, Barcelona, 1973·

e: " .•.•.

..-
.>,
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to privado.
<-.

Quando a procura efetiva é exercida,'Joan Robinson defende a

idéia de que o governo poderia atuar através de impostos para

desencorajar o consumo, restrições de crédito e contraçãõde

gastos governamentais.

Todas estas'políticas podem ser postas em jogo para s~lvagua.E.

dar o equilíbrio da balança comérciàl a um ou outro nível,bem

como para salvaguardar o emprego~

Ela não est~ de acordo é com um~ po~íti~a neutra. Ela se pe.E.

gunta: õ que é política neutra? Que mistura de todos::,esses

meios é essa que deixa a iniciativa privad~ ~ntacta em conte~

do e apenas atua sobre a quantidade?

Milton Friedman pensa exatamente o cont r-a r-Lo ; '-Defende a tese

de que as medidas governamentais representam os principais

obst~culos ao crescimento econ~mico das nações desenvolvidas.

Para'ele, ,o capitalismo foi corrompido apos a grande crise de

1929 (2), que permitiu a Keynes convencer os governos dos

'paises industriali~ados de que eles necessariamente teriam de

intervir no regime de economia de mercado com a finalidade

(2) Capitalismo e Ldber-d a.de
Milton Friect'man
~diciones Rialp. S.A.
Madrid - Espa~a.
'1968.

,

I
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de assegurarem a expansão e o pleno emprego.

A tese de Keynes, pela qual quando· existem desemprego e lucro

insuficiente, os ga8tos p~blicos financiados' via empr~stim; ~

judam a a~lentar a renda real graças ao efeito do multiplica-

dor, só pode ser acreditada, segundo Friedman, porque as re-
..cessoes, por pequenas que sejam, fazem tremer aos legisladores

e funcionItrios que pensam poder se.repetir a crise de 1929.

Por isso, segundo Friedman, apressam-se a decretar programas

de'gasto eitatal, de qualquer tipo. Muitos destes programas,

diz ele, não se realizam ~té depois de ter passado a recessão

-~, então, o rol se inverte, pois ~ resultado é que se

a "~squentar" a etap~ de expansão em vez de diminuir-se a re-

tende

..c~ssao. Por outro lado, diz Friedman (3), ,apresenta-se o a r-.

gumento pelo que não se deve comprometer uma expansão median-

te diminuição no gasto público. o maior perigo dest~teoria

não ~, segundo ele,ter introduzido a tend~ncia inflacionista

na pOlitiria do Estado~ ou ter fracassado no seu intento de

nivelar 'as recessões, mas de ter fomentado uma eccp ansáo no cam

po de atividades do Estado e ter impedido uma diminuição da
..pressao. fiscal.

Considerando a importânCia que tem.recebido ultimamente o or-

çamento doEst~do, resulta ir~nico, .paraele, que seja justa

mente a despesa nacional o componente mais inst~vel no perio-
,

do de pos guerra. 'Segundo Friedman, visto que as despesas n~
-cionais representam uma parte muito grande do conjunto da eco

(3) . Capitalismo e liberdade, Milton Jt'riedrnan,Madri.d, 1968.
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nomia, o Estado não pode evitar de ter um efeito importante ne

la; portanto, o primeiro requisito é que o Estado repare sua

própria casa e adote procedimentos que permitam uma estabili-

daderazoável no fluxo das despesas. Mesmo se aceita a idéia

pela qual o orçamento deve e pode usar-se como instrumento de

equilíbrio, não há rre c e s s Ldade , diz ~le, de usar a coluna des

pesa. Também dispomos da coluna de receitas. Uma diminuição

da renda nacional reduz automaticamente a renda fiscal do Es-

tado, levando o orçaniento para o defici:t."Na et-ap a.de pros-

peri~ade, ocorre o contrário.

Então se se quer intensificar ainda mais estes resultados, p~

de-se reduzir os impostos durante a recessão e aumentá-los duo
-rante a expansao.

Para Friedman, o fato de ter-se aumentado a particiapação do

Estado na v í.d a economí.c a e privada do pais fciio tr'iunfo da

filosofia do Estado Bem-estar, defendida por muitos intelest~

ais. Esta teoria, segundo ele, tem encontrapo um aliado mui

to útil na teoria do orçamento como instrumento de equilíbrio,
f - . . fque fez posslvel a intervençao do Estado a umrltmo muito ma~

rápido do que teria sidó em condiç~es normais~

.0 certo para Friedman seria fazer o programa nacional de des

pesas de acordo com o que a comunidade quer fazer por intermé

'dio do Estado; neste programa, não deveriam influ~nciar os

programas anuais 'de estabilidade e~on~mica. Os impostos se-

ria~ planejados de forma a cobrir os gas~os~ fazendo uma.
,me-

dia de ~iversos anos.
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Para resolver os problemns da pobreza, o governo·deveria dar

I dinheiro aos pobres. Para implementar esta id~ia, ele aconse

lhou ao governo de Nixon o seu c~lebre plano de imposto neg~

tivo de renda, a fim de evitar o calamitoso sistema social a-
mericano. o sitema funcionaria assim: -todos aqueles que nao
recebessem, digamos, um minimoél,nual de renda igual a 600 dó.•

lares, receberiam 50% da diferença entre o que recebiam e 600
dólares; -quem nao reçebesse renda algu~a, teria direito a 300

dólares .. Quem recebesse pelo seu trabalho apenas 200 dólares

receberia uma complementação de mais 200 dólares. Quem rec~
besse .600 dólareé nada receberia e quem.recebesse mais de 600

dólares.passaria a pagar i~posto de renda. Mas como Friedman

I
"mesmo afirma, o sistema de renda negativo ajudaria muito po~

co se nã~ fosse acompanhado de outras reformas b~sicas no sis'

tema social, a guerra contra a pobreza, a ~eforma urbana, cui
dados 'm'~dicos,etc. o si st ern-, de previdência social, pedra an
guIar do programa New D~al, irrita Friedman particularmente;

pois "finan~iado pelo siste~a regressivo de imposto ele toma

dos pobres uma taxa mais onerosa que a dos ricos e ainda dis-

tribui ~os ricos mais gener~samente do que aos pobres.
,

Friedman admite que não est~ de acordo, por principio, com o

sistema que toma dinheiro de uns cidadãos pc:;trad~-lo a outro E;
pois, para ele, isto ~ at"entar contra a liberdade do individuo,

seja este rico ou pobre. o sistema social, diz Friedman, ,
e a

mesma coisa que se est Lvessemos aplicando um'imposto depois de
saber quem ficou com a loteria da vida. É lógico, para ele,
que quem con~orda com o sist~ma ~ .aquele que perdeu.

A maioria dás diferenças de n{v~l, Pbsiçio e riqueza, podem
se~considerados, segtindo"Friedman, como devidas ~ sorte e
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~io existe justificativa para querer arran~~r,
,a força, uma

parte dos que as possuem p~ra distribui-las entre os que -nao

Para ele, um dos remédios contra a pobreza seria a voluntária

caridade pública. Mas ele admite que a confiança na caridade

pública pode ser impraticável e também desumana, assim, ele.!!

cha que o imposto negativo de rend~·é ainda a melhor alterna

t í.va.,

Totas as sugest~es feitas por Friedman em mitéria social -sao
guiadas pelo principia pelo qual a diferencia de renda é que.,ê.

tio de sorte.

Assim, no que diz respeito ~ educaçio (4) ele pensa que deve-

ria-se abrir uma concorr~ncia no mercado; Observa que a qua-

lidade da educaçio públicá tem declinado desastrosamente no

nosso tempo, tendo sido no entanto muitos os bilh~es de d~la-

res gastos na educaçio.,

Os mais afetados com a inferioridade da educaçio sio os po-

bres; deixem, diz Firedman, umafamilia de um bairro pobre ~

colher um presente para os filhos e escolheria um ensino de

alta qualidade.

Mas as m~lhores escolas públicas est~o situadas nas vizinhan

ças dos bairros ricos.

-------- --------------------~--------
(li), Ce.p Lt.a Ld.smo e Liberdade, Milton Friedman, Madrid, 1968.

I,
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Nosso atual sistema de ensino trata de dar um ensino igual p~ .

.ra todos, mas geralmente consegue o contrário. As famllias

poderiam estar inclinadas a gastaradic~onalmente ao que eles

pagam como qualidade de ensino para seus filhos.

N ,O que Friedman propoe e, então, , .quebrar o monopol10 da buro-

cracia.educacional existente atualmente nos Estados Unidos.
. .

Para chegar-se a este objetivo, dever-se-ia gar~ntir a cada

criança em idade escolar uma soma de dinheiro equivalente ao

seu custo na escola; com este dinheiro, " 'a familia escolheria,

enviando a criança a uma escola pública ou a uma escola priv~

'da.
t:...._

Este sistema, segundo ele, encorajaria os bons professo-

resa const~uirem um bom sistema de ensino nas escolas parti-

cuLares e, ao mesmo tempo, permi tiria a concorrencia com as

~scolas públicas, mantendo-se, assim, um incentivo para um aI

to nivel de qualidade.

'.O papel do governo neste campo' serIa o de'reforçar certo pa-«

'drão minimo, incluindo á discriminação ·racial. Também poder-

-se-ia deixar de acordo com as nec.essidades do seu corpo de es

'tudantes.

Uma das tradições sociais com o qual Friedm;:\nnão concorda
,
e

a discriminação, seja esta de raça ou r~ligião. Acha que·· o

homem deve ser'juigado pelo que ele é e pel0 que ele faz en;o

..por'outras caracteristicas. Mas Friedman é também contra qu[.~

quer tipo'de Le í, pu·insti tuição que obrigue os homens a coli-
, , .cordarem co~ estas ideLas. t'contr~ as 60miss~es que t~m se

formado em muitos ~stados d~s Estad~s Unid~s da Am~rica, as

quais tratam de impedir a discriminação no emprego.
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Estas medidas, segundo ele, interferem na liberdade dos indi

viduos.

N ' ,Para Joan Robinson, a intervençao do Estado nao so e aconse-

lhável, mas indispensável (5); pqis não só beneficia a camada

~ara a qual são canalizados os benefIcios, mas tamb~m para a-

quela ~ue pagou para qua estes ben~ficios fossem oferecidos.

Como exemplo disto temos, segundo ela, os auxilios m~dicos gr..!:

tuitos'que o'governo oferece. Os beneficiários não são someti,

te as camadas de baixa renda que n~o p~garam os impostos, mas,

"tambem, aqueles que os pagaram e que, no entanto, utilizaram

~s serviço~ de m~dicos particulares, pois graças aos auxilios,

m~dicos,
, ,o Estado esta controlando as doenças, as pestes,etc,

e assim,
, -eliminando a possibilidade de contag10.

Ao garantir alimentos aos mais necessitados, diz ela, o Esta

do está garantindo a suficiência de pessoas que, de uma ou ou

tra forma, serão utilizadas pelo sistema, assim como, ao ofe

recer instrução gratuita, o Estado está garantindo uma mão de

obra qualificadà para as empresas controladas por aqueles que

pagam os impostos.

I o imposto Bocial não
,
e, para ela, um atentado a liberdade in

dividual , como ai'irrria'Friedman, 'mas um d í nbotro que, de uma

forma ou de outra, volta para quem o pagou.

'Mesmo com a intervertção do Estado, a renda das camadas de bai

L' Economique Moderne, J08n Robinson, Ediscicnce/McGraw
Uill, Paris, Fran~a, 1975, 'p~g. 256.
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xos recursos não têm se modificado depois da segunda Guerra
Mundial. Joan Robinson mostra como na Inglaterra,porexemplo,

tem-se produzido uma t~ansrerência d~ renda das classes mais

elevadas para as classes de renda m~dia, n~entanto a renda

da classe de baixos recursos não tem aumentado (6)

Porcentagem de individuos ,Porcentagem de renda
pessoal total

possuidores de renda
1938-1939 1966-1967

10% das pessoas mais po-
,

bres recebiam 5% 4,2%
,"

,---,

.:50% das pessoas pobres - "- ,-' o -_.-----:---.
"

recebiam 30% 31%- _.- -
r:

50% " das pessoas ricas re-
cebiam 70% 69%

"

25% das pessoas mais ri-
cas rece~iam 54% 40%

"

10% das pessoas ricas re- , ,

cebiam 37% 20%

5% das pessoas as mais
ricas recebiam 25% 13%

, - "

(6) LI Economiq~e Moderne. op. cito pago 258

Fonte: AnnualAbstraét of st at â stLcs. '1955-1969
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Analisando estes resultados, vemos c-ornoela ..tinha razão ao se
perguntar: que teoria jamàis pensou como um investidor priva-

,do dirige seus novos investimentos· para melhor atender as ne-
ces~idades como um todo?(7).

Ela admite que nos nossos dias existe apoio p~blico para cer-
tos campos de pesquisas e desenvolvimento, mas se pergunta:
quais necessidades são atendidas?

Segundo ela, os grandes recursos fazem aliança com a ciência e

com a ind~stria dominantes, o que resulta numa megalomania tec

nol~gica e não no atendimento das necessidades.

Joan Robinsosn põe-se contra ~ concentração de energia atômica,

sobretudo no terceiro mundo, pois ela·não é senão o resultado

de um esnobismo de ser avançado, , .com o qual o un1CO que se con

segue é atrair cientistas para longe das pesquisas mais segu-
ras, menos custosas e menos clamorosas, visando ~nicamente a
geração de poder .

..•Nos setores que sao deixados a iniciativa privada, as grandes

empresas dominam a escolha das linhas a serem desenvolvidas; a

colhem as mesmas coisas. A télevi~ão, segundo ela, criou um

soberania da escolha.do consumidor s~ existe qu~ndo todoses-

estilo de vida e a eletrônica.um novo estilo de politica. A

teoria Keynesiana .esp~rea, diz ela, nunca se propôs a discutir

o uso dos recursos, defendenuo o velho "laisser-faire": o que
é lucrativo é certo. A mais evidente aplicação desta teoria é

Investimento e Controle·Soci~l in Ag~ of G~Offil,
Robinson, C6allenge, May-June, 1976.

Joan
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o problema da poluição. A~gumenta-se que o controle da polui

ç~o diminui os investimentos e os lucros, que-a poluiç;o deve

continuar até que a crise seja superada. Bem-estar e saúde de

vem ser sacrificados pela lucratividade porque, se sacrifica-

mos a lucratividade e o livre emprego dos recursos, as empresas

n~o ser~o capazes de empregar qualquer outro meio.

Os trabalhadores, na opini~o de Joa~Robinson, conco~dam com

os empregadó~es; eles não querem seus filhos envenenados, mas

têm medo de pérder o emprego. Os problemas dos recursos escas

sos são iguais, as grandes 'corporações podem ~evastar o plan~

·tá: caso contrário, elas não terão'lucros nem darão empregos.
'-

Devemos continuar o jogo, diz ela; as empresas privadas -sao ma

ravilhosamente flexiveis emir de um mercado lucrativo para ou
. '-.--

tro e resistem bravamente ao controle social. Se as autorida -«,

des querem reavivar o emprego, só têm que c~ntinuar'a velha p~

litica. Não é possivel pensar sobre o que realmente queremos:

se a aboliç~o da pobreza ou a volta à paz. Tudo o que podemos

pedir é o que eles nos podem dar. Devemos deixar o jogo conti

nuar porque tememos que eles não queiram nos dar mais nada.

o ,crescimento da riqueza, não af ast ou , segundo ela, a pobreza no
f . H .interior de cada .paas e as ajudas nao a eliminaram. 'O desem-

prego exarcer'Va os probl.emas sociais e pr<;>vocaturbulências p~
. f'll.ticas. No entanto, 'continua~ as pressões para aumentar as

inversões. Joan Robinson então, se faz uma pergunta: para que

o crescimento ? (8)

(8) What are the Questions.
Joan Robinson
JournaJ_ of' Economic Lit.er-a ture. December. 1977
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Qual o objeto da produção numa nação industrializada moderna ~

se tivéssemos que ter mais produção, par-avqu e iri~mos us~-la '/

Para os cl~ssicos - . ,estes problemas nao existiam. Os neo-clas-

sicos 'consideram' o objeto da produção o consumo. Mas o que

eles se esqueceram de explicar foi: produção para que e para

quem '/ julgavam que esta questão e$tava resolvida apelando p~

ra a liberdade indi-vi(Jual de escolha.

'Mas para Joan Robinson isto é contest~vel, por muitos motivos:

1) A desigualdade do poder de compra entre os individuos,

qUe faz com que sejam atendidas necessidades triviais

de poucos, deixando de lado"'as necessidades urgentes

de muitos.
.. -- .... - ...,

, .Muitas espec1es de consumo escolhidas por alguns in di

viduos geram desutilidade para outros. Quanto maior

"o nivel de consumo de uns , mais desconfortante se tor

na ~ vida para outros. Este fato não foi resolvido pe

la economia ortodoxa.

,3) Para manter o show andando, são n ecessarLa s a introdu

ção de novos bens e a criação de novas necessidades.

O proble~a,segundo ela, est~ em que a tarefa de decidir quais

recursos. serão alocados, que normalmente deveria ser decidida

pelo mercado, na realidade é feita pelas gràndes corporações ~
.seocupa~ com o financiamento do desenvolvimento.

Todos estes problemas'i~portan'tlssimos para o'sistema social e
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político do mundocapitalist~ ..nao podem ser resolvidos pela
;,.

teoria econômica mas, par~- Joan Robinson, seria decente que p~

10 menos os economistas adm-it.~ssemnão ter respostas para eles.

-." ....~..

",

.-.. -:

t,



Uma das contribuições mais importantes de Milton Friedman para a
Teoria Econ6mica diz respeito i Função Consumo.

Esta Função C6nsumo de Friedman esti baseada na famosa renda pe~
manente e nasceu da anilise que ele fez da Função Consumo de
Keynes. Friedman realizou trabalhos empíricos para testar a vali
dade do que Keynes tinha dito na Teoria Geral, os resultados ob-
tidos o levaram.a formular uma·nova Teoria da Função Consumo.

Neste campo Joan Robinson limita-se a explicar o que Keynes quis
dizer. por conseguinte deduzimos que implicitamente ela aceita a
Função Consumo til como foi formulada por Keynes.

Como foi visto no CapftuloVI, Keynes afirma.que a relação entre
fi renda de uma comunidade eo consumo desta comunidade depende
da propensão a consumir. Ou seja, o consumo depende do montante.
da renda global e portanto do volume de emprego - Keynes define
.a propensão a consumir (1) como a relação funcional ( À) entre
~ rendimento medido em unidades de salirio (Yw) e ~.gasto que p~
Ta o consumo'se tornado dito nfvel de rendimento (Cw): de modo
qu(':

(1) Teoria Geral do Emprego',do .Juro e dó Dinheiro. Pâg . 94, John
M~~nard Keynes ..Biblioteca Fundo Universal de Cultura,Rio de.Janeiro, 1964.
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I '
Cw = À (Yw) , ou

c = w À (Yw)

Keynes admite que a propensao a consumir é uma função bastante
estive!, de maneira que em g~ral o montante do consumo global de
pende principalmente do montante da renda global.

Friedman afirma (2) que, Keynes ~stabeleceu que o gasto em consu
mo present e é uma varí.âve l que depende em aLto grau e segundo
uma função estive.!,da renda presente, ou seja, que o volume do
'co'ns.umototal depende fundamentalmente do volume da ~enda total,
os dois medidos em termos de un í.da des de salârí.os . Qualificou e~
ta"relação como a regra psicológica fundament.aI de qualquer com~
n í-dade mode.rria.pe.Laqual, quando aumenta a renda real, o consumo
não aumenta numa quantidade absoluta igual e afirmou, de maneira
menos precisa, que como regra geral, se poupa uma maior propor-
ção da renda i medida que cresce a renda real.

,Para Friedman, o interesse teórico estimulou a investigação empí'
rica; a partir daí, se estimaram funções de consu!ll0a partir de
dois tipos de dados: em primeiro lugar, de séries temporais de
consumo, poupança, renda, preços e variiveis parecidas~ disponí-
veis sobretudo par~ o período posterior i Primeira Guerra Mun-
dial; em segundo lugar, de dados sobr~ o consuma, poupança' e re~
da orçamentirios ,individuais e familiares disponíveis a
de numerosas amostras estudadas.durante um século e meio.

partir

,As duas fontes de dados, segundo Prí edman , pareciam no começo,

(2) L~ ~eori~ General como estímulo para la investigación econó-
mica. Milton Friedman~ in Critica elela Economia Classicá.
Keynes e outros, Ariel, Barcelona. 1968.
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confirmar as hip6teses de Keynes. O gasto de consumo presente es
tava,estreitamente correlacionado com a renda, a propensão marg!'
nal a consumir era menor do que a unidade e a propensão marginal
era menor do que a propensão media, de forma que a proporçao de
renda poupada aumentava com a renda.

Mas, então, surgiu um problema: as e~timativas realizadas por
Kuznets da poupança nos Estados Unidos para operrodo a partir
'de l899 'mostraram a 'inexistência de um aumento na proporção de
'renda poupada durante os Gltimos cinqUe~ta anos, mesmo tendo-se
produzido um substancial aumento na renda real. Segundo estas es
timativas de Kuznets, a proporçao de renda poupada era pratica-
ment~'a,mesma durante todo o perrodo estudado. A relação cOrres-
pondente entre o gasto de consumo e a renda era tlaramente maior
que -asrp ropensôes marginais estabelecidas tanto a partir das se-
ries temporais como d,osdados 'orçamentários.

A,análise dos dados sobre os orçamentos familiares cotresponden-
tesa epocas anteriores intensifica o problema; pois, segundo
Milton Friedman, ,a propensão media a? consumo e praticamente i-
gual em epocas diferentes apesar das substanciais diferenças na
renda real media. Alem disso, cada grupo de estudos sobre os or-
çamento~ familiares considerados em separado, indicam uma propeg
sio marginal claramen~e inferior i propensio media. Por Gltimo,
aproporçio poupada 'na etapa posterior i Segu~da Guerra Mundial
foi, claramente, menor que a pioporçio que tinha sido consisten-
te co~ os resultados da relação entre renda 'epoupança no perro-
do en~re as guerras. Est~ experiência~ segundo Friedman, marcou
dramaticamente ~ ca~áter inadequado dê uma frinçioconsumo que r~
lacionasse o consumo e a poupançà s6mente com a renda presente.,
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Suponhamos, diz Friedman (3J...• que o.consumo é unicamente determi
nado pela renda de acordo com a relação

'C = a + b Y (1)

~onde C e o consumo agregado de 1 ano ou num ano particular e Y
~e a renda agregada no mesmo ano e a. e b. são constantes positi-
vas conhecidas.

Por de.fí ní.çâo:

Y = C + I (2)

onde I é o investimento realizado e que, por definição. sao tam-
bém as ~oupanças realizadas. Substituindo a equação (1) em (2)
temos:

a IY = 1 b + 1 b ----.-(3)

onde a é o montante de consumo. que é independente do. in-1 - b
vestimento e I ~e o multiplicador aplicado ao investimento.1 - b

o nível de renda pode ser deduzido exatamente do nível do inves-
timento. De forma similar a mudança da renda resultante de uma
dada mudança dos gastos governamentais, tratada como parte do
.investimento, pode ser determinada com certeza. Este é o modelo
Keynesiano simpl~s, na sua forma mais rígida.

(i)'A 5tatistical Illusion in Judging Keynesian Models. Milton
Friedman~nd Gary S. Becker, University of Chicago.

Por questões piiticas.devemos inserir na f6rmula uma outra va~
riivel que p~rmita incluir os erFOS de estimativas e os efeitos
de fato~es nao incluídos no mod~lo. Talvez o costume mais comum

I
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~ tratar a equaçao (1) como uma equaçao estat!stica ao inv~s de
tratá-la como uma relação funcional, a qual ~ equivalente ao se-
guinte:

c = a + b Y + U (4)

onde u ~ uma variável aleat6ria com um valor esperado igual a
zero.

T~cnicai mais sofistitadas diz Friedman permitem adicionar efei~
'tos sistemáticos sobre o consumo e outras variáveis al~m da ren-
da corrente, por exemplo, a equaçao (1) pode ser reescrita assim:

"
c = a (z) + b Y + u (5)

onde z ~ um vetor de outras variáveis e a (z) é alguma função
não especificada destas outras variáveis. ---_ ...

De acordo com as equaçoes (4) ou (5) -o consumo nao e unicamente
determinado pela renda ou pela renda e outras variáveis z; g de-
terminado, somente, por um componente aleat6rio não especifica-
do ..

Para separar esta análise dos problemas da estimativa estat!sti-
ca de parimetros, Fried~an assume que !' ~e a distribuição de u
são conhecidas com certeza ..O valor esperado de'C para um dado
.valor de Y, - também valor previsto associado, - da-que e o a ser e
do pela f6rmula:

/ C = a + b Y (6)

onde isto; e ás equaçoes que seguem podem ser.~istas com refer~n
cia is equaçoes (4) e (5) levando.em ·c6nta que na equaçao (4)
a deve ser interpretada, em cert9s casos, corno uma constante nu-
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mérica e na equaçao (5), como um número determinado por z . O er
ro absoluto da previsio de C pode ser medido pelo desvio-padrio
de u; quanto menor esse desvio-padrio, maior a precisio da previ
sao.

o erro relativo na previsio C pode ser medido pelo desvio-padrio
dos erros divididos pelo valor médio de C, o qual é dado por:

Vc = o u = (7)
C a + b Y

ondeoui o desvio-padrio de ~ e Ce Y sao respectivamente os
valores midios de C e Y. A quantida4eVc mede a utilidade da e-

CS)
-quaçao como um prev~sor de consumo.

Das'.

(2) (4) , resultam:equaçoes e

+ I ..---......-r=;
(8) .Y a u= =1 b 1 b

. ", .-{"~

;

Y a + I (9)e = b1

esse valor previsto de Y, depende da condiçio que u/l - b seja
diferente de zero. O erro relativo em prever Y partindo de um co

Vy = o u = o u
a + 1

(10)

nhecimento de I é:

(1 - b) Y

'onde I é o valor mê d í o de I.'

Das equaçoes (7) e (10) Friedman chega a

Vc .(a+ b Y)Vy = - =
a + I

Vc C (11)
(1 - b) Y
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o erro relativo na estimativa da renda, n~o ~, tio somente, de-
terminado pelo erro relativo da estimativa do consumo. Nio .•

e,

tamb~m, determinado'pelo erro em estimar-se o consumo juntamente
com a taxa de consumo m~dio sobre a renda m~dia. Ele depende,
tamb~m, do valor de b. Se b = O. temos que Vy = Vc Cf), o

y
qual

com poupança positiva ~ menor que Vc.

Enquanto b cresce e se aproxima de 1, Vy cresce com relaçio a Vc
-igualando-o quando b = 1- C

Y
e excedendo-o para valores maio

Ores de b .

CEnquanto na maioria das estatísticas empíricas de consumo
~ y

da ordem de 0,9, Vy excederia Vc quando b crescesse al~m de 0.1,

..
e

o que, segundo Friedman, acontecei geralmente, por uma margem
substancial.

Dado o nível de consumo m~dioe renda m~dia, um aumento em b siK
nifica uma queda em a. Assim quanto maior a, menor o erro na ren
da com relaçio ao erro no consumo.

Expressar oconsumo como a soma de uma constante e um múltiplo da
renda, envolve a distinção entre consumo, que ~ autBnomo da ren-
da, e consumo determinado pela renda corrente. Para um dado
vel de consumo m~dio e rendam~dia, quanto maior a, maior a fra-
'çao de consumo que ~autBnoma.

Em todo caso, para Friedman, à equaçao (11) implica que, para um
·dado erro na previsão de consumo, o erro na previsão da renda ~
menor quanto mais impo"rtante for o consumo autBnomo, ou seja,quag
to mais. fraca-~ a conexao entre renda corrente e consumo corren-
t-e.

Porque deveria o erro na produção da renda diferir e ser usual-
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mente maior que o erro na previsão de consumo? Friedman acha'
que no modelo em consideração um erro dado na previsão de consu-
'mo é amplificado, pelo processo multiplicador, para um erro mui-
to maior na previsão da renda.

De qualquer modo quanto maior o multiplicador, maior o erro re-
sultante na previsão da renda.

Friedman afirma que inúmeras funções de consumo têm sido criadas.
.para séries tempofai~ anuais de renda e tonsumo para os EEUU d~
'1905 a 1951, excluindo os anos de guerra.

Estas funç5es, segundo ele, diferem consideravelmente na divisão
L:.

entre consumo aut6nomo e consumo induzido; e ainda, vão servir
para ilustrar a importincia desta divisão. As funções são as se-
guintes: .

CCt) = a + b1 Y(t) +"u "••.• s (12)1 . 1

C(t) = b2 Y(t) + u2 (13)

C(t) = k flj: e 5P- 0<.) (T - t) Y (T) dT + u3 (14)

.CCt) + A cl...t
(15)= a2 e + u4

Ct apresenta-se como um valor real do consumo per capita no tem-
po' t, e Yt cornoa renda per capita disp6nf~el no tempo t. Os
UIS são distúrbios aleat6rio~ e ar a2 b1 b2 A k B e
parim~tros estimados a partir de 4ados de mfnimos quadrados.

sao

N~colocação da equaçao (14), a.integral foi aproximada por uma
~omat6riá de um número 'linear de'~ermos, cada ~mpara um ano ca-
l~ndi~io.A idéia dest~ função é qu~ o consumo não depende some~
te da renda corrente, mas de um conceito mais amplo de renda es-



- .....• - - - --
Os'valores numSricos desses parimetros sao os segbintes:

Consumo Renda Renda RendaDeterminado Determinada Determinada Determinada pe-, pelo Nível pelo Nível pelo Nível las EstimativasConhecido Conhecido de Estimado de de Consumo ede Renda Investimento Investimento Investimento

(12) Ct = 70.2+780 Y(t) + uI .049 .196 ..100 .242
, ..

(13)'Ct = .890 Y(t) + u2 .057 .462 .200 .551

. . '. t
v ,

(14) Ct~(•879)(.4) f. e'38(T.t ) ,

, .040 .051 .029 .05900
.'Y(T) dT .+ u3

(15) Ct = 162 + 237 e92l + u3 .066 .059 .020 .062"

' ..
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perada; .em troca, i aproximado por uma midia ponderada de todas
as rendas passadas ajustadas por uma tendência secular; os pesos
declinam exponencialmente quando se volta no tempo.

o erro observado na estimação do'consumo para cada uma
funções i dado pela coluna 1 da Tabela.

dessas.

A ·função(14), segundo Friedman, coloca melhor, em mêd.í a , os da-
dos de consumo. Entretanto, é apenas moderadamente melhor que as
funções 12 - 13 15, que a·seguem nes~a ordem, de modo ~ provi-
denciar um padrão para julgar esses erros relativos.

A.diferença básica. entre os modelos examinados nao está, na opi-
ni~o de Friedman, nas suas características estatísticas, no núme
ro de variáveis ou parâmetros ou na forma matemáticÇ!.da função,
mas sim, na estrutura que eles atribuem ao sistema econômico.

Por exemplo; ele vê, num extremo,' a função (13) que admite o con
sumo como proporcional ã renda, exceto por distúrbios, combinada
com a aceitação do investimento como uma variável autônoma, e a~
sume que, a única possibilidade de continuidade no ~istemi i al-
guma continuidade no investimento por si mesmo.

s-:

Uma mudança no investimento propaga-se através do resto do siste
ma com um considerável multiplicador, e, na forma original da
função (13), o multiplicador aplica-se para os distúrbios aleat5

o investimento; porém, dado qualquer distúrbio no consumo,
mais instável.

.-e

rios do consumo.

A renda i,'na melhor das hipóteses, tão instável ou estável como

Na outra extremidade, Friedmán vê, a função (IS} que toma o con-
sumo como sendo determinado primariament.e pela sua própria ten-
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f

.dência, exceto pelos distúrQios aleatórios. Dado que o investi-
merito ~ aut6nomo, nem as suas mudanças nem os distúrbios aleató-
rios-no consumo -são multiplicados. Apesar disso, os dois sao so-
mados juntos e, dessa forma, tendem a alterar a m~dia; renda -e,
simplesmente, a soma de dois componentes independentes.

Uma tendência prolongada no elemento de consumo introduz um su-
porte estável ao redor do qual essas perturbações ocorrem. A ins
tabi1idad~ da'~enda ~, em m&dia, menoi que a instabilidade m~dia
do investimento e o consumo tomados separadamente.

As outras funções, para Friedman, estão entre esses dois extre-
mos conceituais.

A função (12) introduz um elemento de continuidade que falta -a
função-(l3) chamada consumo .aut6nomo, mesmo pensando que ele- re

-presenta uma parte pequena do consumo total, ele e suficiente

para dar urna estabilidade maior ao sistema.
;

A função' (14) introduz a_id~ia de que a renda dos anos mais ~e-
centes ~ um determinante do consumo e, além disso,'supõe uma pe!.
sistência atrav~s do tempo que falta inteiramente i função (13)
e em grande parte i função (i2). Esta persistência não é comple-
ta: o investimento cortente representa um papel; os distúrbios

Estas afirmações,diz Friedman, sao qualitativas e nao rigoro-

aleatórios no- consumo e mudanças no investimento sao multiplica-
dos, mis sE medianamente.

sas, mas talvez suficientes ~ara mostra~ que a escolha de' urna
forma para a função ~e c~nsumo rtomod~lo Keynesiano envolve im-
plicitamente uma_e~pecificação de caráter dinimico do sistema e-
con6mico em ~i mesmo. e talvez também seja suficiente para mos-
trar que cálculos corno aqueles da tabela podem possuir importin-
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cia apreciável e nao mero interesse metodológico. Desse ponto de
vista, o resultado mais contundente parece ser, para Friedman,
a função (15), implicando a máxima persistência em consumo e com
pleto isolamento do consumo das mudanças no investimento, mudan-
ças estas reproduzem quase tão bem os movimentos atuais de renda
como qualquer outra das demais funções e dramaticamente melhor
·que as funções (12) e (13), que dão maior escopo ao processo muI
tiplicador do investimento.

Visualizar o investimento como nao tendo ·efeitos multiplicadores
..~ uma primeira aproximação muito melhor do que visualizar o in-
~es~imento como o primeiro a sofrer alterações, pelo menos, com
,respeito is mudanças na renda real per capita de .1905 a 1951,
como o que foi visto nos dados' com os quais as funçõe~ da tabela
foram computadas.

---:----

-Os conceitos utilizados, segundo Friedman, podem nao ser os me-
..,
·1horespara uma proposta substantiva, empartiêú1ar; para ele,
seria desejável utilizar um conceito mais amplo de investimento
ou despesas autônomas, não consumidas, que correspondem a poupa~
ças realizadas por pessoas ffsicas e assim ~xcluem, por exemplo,
investimentos financiados por ~ucros de corporaçoes nao distri-

.bufdos.

Tamb~m seria, na sua opinião, desejável permitir mQvi'Inentos de
preço. em outras direções a1~m daqueles decons\lmo e renda defla
cionada. O e~ro relativo poderia ser cor~igido por outras medi-
das de erro.de previsão.

O perfodo empregado e a unidade de .tempo podem tamb êm nao ser
os melhores. Seria p~~ferrvel, seguhdo ele, ~sar·d~dos mensai~.
ou trimestrais para ,perIodos mais curtos; também, poder-se-ia in
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troduzir lapsos de tempo entre consumo e investimento e ainda as
sim seria indubitivel a ocorr~ncia de outras possíveis modifica-
çoes.

Ao mesmo tempo, algumas experiências feitas levaram-no a duvidar
de que a maioria das conclus6es fossem muito afetadas, pelo me-
nos nos Estados Unidos.

Mesmo que a conclusão substantiva sobre a estrutura da economia
'sejaconfirmada ou não,_ Friedman acha que, os resultados aprese!!
tados na tabela são suficientes para estabelecer-se firmemente
uma conclusão substantiva sobre os economistas. A propensão dos
economistas, diz ele, para julgar modelos Keynesiànos com medi-
das como as da coluna I da Tabela levou-os a aceitarem a especi-
fi~ação do cariter da,estrutura econ5mica que os nossos dados
nao rupo rtam .

, .

A constatação de que o consumo pode ser predito estatisti~amente
~om base ~~clusivamente na renda corrente, e com um erro relati-
vamente pequ~no, reforçou o ponto de vista ~elo qual os modelos
Keynesianos simples incorporavam uma especificaçã~ basicamente
correta da estrutura econ5mica, mesmo que os modelos fossem indu
bitavelmente simples.

Milton Friedman afir~a que s~ esta anilise ~ vilida, a crença g~
nerali~ada de que o consumo e a renda podem ser olhados como dan
çando primariamente ao sabor da instabilidade do investimento
claramente o prod~to de uma ilusão estatística.

-e

Desta anilise, Friedman e Becker concluem que~

1) ·A precisão com a qual a função consumo_ possibilita prever o
consumo com base na renda corrente ~ um crit~rio pobre da
utilidade da função de consumo em prever renda com base no
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investimento através do modelo KeYnesiano.

2}Q critério relevante é a precisão com que o consumo pode ser
predito com'base no investimento corrente e não na renda. A

precisão das duas predições pode não estar totalmente relacio
nada.

3) Alguns cilculas ilustrativos sugerem que erros na estimativa. . .

do investimento tendem a ter menos efeito na precisão das
previsões de "renda do que no uso de uma função de consumo ina
dequada.

Melhorar a função de consumo, especialmente na predição do
. .

consumo através de outras variáveis, além do investimento, po
de de qualquer modo dar uma maior contribuição para predizer
a renda do que melhorar as estimativai do investimento.

4) A escolha de uma função de consumo implica a especificação
das características dinâmicas da estrutura econômica. Cilcu-
los ilustrativos para os Estados Unidos, de 1905 até 1951,

~sugerem que esta e, numa primeira abordagem, a melhor forma
para visualizar o investimento real como nao tendo efeitos
multiplicadores no consumo real.

o consumo real é simplesmente determinado pela sua tendência se
cular. Isto é melhor. do que visualizar o investimento real como
o primeiro a se movimentar e provocar mudanças no consumo real
e,conseqÜentemente, na ~enda real, assim comp mudanças amplameg
te refletidas do investimento real.

".
" A crença generalizada de que o que ocorre é o -con trâr í o - tão 10n

ge .como se deriva de evidências çstatísticas - é puramente o pr2
duto de uma ilusãp estatística.

,

~
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I

A TEORIA DA FUNÇÃO CONSUMO, DE FRIEbMAN

I Friedman apresenta uma nova hipótese para explicair a relação ob-
servada entre o gasto de consumo e a renda.

I ~ interessante notar que a origem desta teoria de Friedman sur-

I
giu de um trabalho não publicado realizado por Margaret Reid em
1953. Nesse trabalho, ela introduz a' noção de que o consumo -e

I controlado pelé;1renda normal ou permanE;nte. Friedman, resumiu es

I
te con ceito de p esq ui sa' em seu 1ivro :..A:....'..;T:.,.:h,:..e=-o=-=..r,Ly--=o...;:f=--__ ...;:C:.,.:o:.,::m:.:;.:s=-u=-m=p...;:t...;:i:...:o:..:.;:;n
Function, que apareceu em 1957.

Co~o ele explica, a id~ia era escrever clara e abertamente ~ teo

I
ria, expon~o os relevantes resultados achados por Brandy, Sra.

(4)Friedmane Reid, muito mais do que um esforço empírico inde-
pêndente da sua ·parte.

.1 Brandy e .Rose Friedman (5) .sugeriram que o consumo de uma unida
. .

4e econ6mica poderi~ depender da sua renda relativa; isto ~,da
sua posição na distribuição de renda .da co~unidade ·i qual' a uni-
dade econ6mica pertencesse.

Especificamente, se a renda de um indivíduo nao muda e se a ren-
da m~dia da sua classe aumenta, o consumo desse indivíduo cresce
apesar da sua renda permanecer constante.

Esta hipótese poderia explicar, da mesma forma como o faz a teo-

(4) The Scientific Contributions of Milton Friedrnan,
sen, 'Univeristy of Coperihagen, Scand Journal of

, 1977, N91. .
(5) L'hypoth~se durevenu perma~ent u~ tour d'horizon, in Contri

bution i l'~tude du revenu permanent, Paris, P.U.F. 1965,
C611ection des travaux de la:Facult~ ~e Dio!t de Paris.

Niels Thyge
Ecoriornics-;

i ', " "

I...~_.,,~'''~_, ._.~__ .,,_...."....,,~~_"_. __. __ .~,~, __ ~_~ "'M_.~_"'""''''_,,...,''..,'''''''"''''''''~••••,,•••.•,.,,,.,,.,....='''''''''''''''''''=''''''''''
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ria da renda permanente, que um aumerrto do nível geral de renda
numa comunidade não provoca um aumento da propensão média a pou-
par nas séries temporais.

Mas, sem dfivida, a importante interpretação foi dada por Milton
Friedman, pela aliança intelectual entre estes resultados obti-
dos com a hipótese da renda permanente.

[,

A teoria da função consumo de Friedman (6) incorpora, na sua to
talidade, o efeito riqueza-renda e eiplica os motivospelos quais
a hipótese da renda relativa seria válida em .condições espe-
ciais. A hip6tese 'da renda relativa se deduz diretamente da teo-
ria pura ~o comportamento do consumidor, aceita .correntemente ,
e, s~gundo Friedman, parece consistente cornos' dados empíricos
disponíveis. Mas os res~ltados observados podem ser contestados
p"or novosda'dosemprricos.

A idéia básica consiste em'combinar a relação entre o consumo,
a riquezae' a renda, da forma sugerida pelas considerações pura
mente teóricas, baseando-se na análise das ~udanças nos .. .

. Tl L velS

relativos de renda.

Analisando desta forma o consumo, o problema das mudanças nos ni
veis relativos da renda pode vincular-se estreitamente com o pr~
blema dos determinanies do g~sto de conSumo.

A,hi~óies~,então, permite, segundo Friedman, incorporar os dados
estatísti~os acumulados .sobre a distribuição de renda i interpr~
tação do comportamento do consumidor.

("6) .La Teoria Gener'a1como est imu lo para la investigación econó
mica, Milton Friedman; Publicado no livro Crítica da Econ(~
mia Clássica, pág. 71, -Ar í é l . Barcelona, 1,968.

••• 1. .. __
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A hipótese da renda permanente no nível m1cro pod~ ser resumida
':':.

num sistema de 3 equaçoes:

(1) Cp = K (i, w, u) Yp

(2) Y = Yp + Yt

(3) C = Cp + Ct

(4) P (Ytr,,Yp) = P (Ctr, Cp) = (p Ytí, Ctr) = O

ondé' C e Y rep're'sentam as unidades de con.sumo ede r erida , p e t

referem-se aos seus componentes permanentes e transitórios.

A ~quaçao (1) afirma que o consumo planejado ou permanente (Cp)
~ uma fração (K) do rendimento planejado ou permanente (Yp), a
qual não depende da grandez~ do rendimento permanente, mas de ou
tras variiveis, como o nível da taxa de juros (i),

,as quais o

consumidor pode tomar dinheiro ou is quais pode céder dinheiro;
da relação entre riqueza não humana e o rendim~nto (w), e de
outros fatores que afetam as prefer~ncias dos' consumidores entre

i ' o consumo corrente e a acumulação dos ativos (u), ta~s. corno o

.grau de incerteza envolvido na percepção da renda, a idade do

I consumidor individual; e os índices de fatores culturais, como

I,
raça e origem.

I
As equações (2) e (3) afirmam que o 'rendimento observado (Y) e o
consumo observado ,(C) podem cada um deles ser considerados. como
a soma de doi~ componentes: 19) O componente permanente que en-
tra na equa~ao (1) e 29) O compqnente transitório refletindo a
influ&ncia de fat~res considerados como aleatórios ou casuais' p~
la unidade consumidora, bem como erros de mediçâo.

j •

.A equaçao (4) formaliza o pressupo st o de que os componentes tran
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I
sitórios do consumo e rendí.ment.ose podem admitir não-correlacio
nados com os correspondentes componentes permanentes e um com o

i outro.

I
Friedman pressupoe também que as médias dos componentes transitó
rios do consumo e do rendimento são nulas, mas isto não é consi-

I
derado essencial para o modelo. O modelo de Friedman está em subs
tancial concordincia com o comportamento observado. Com efeito,

I
as propensões·, média e marginal de longo.prazo , a consumir sao
iguais, uma vez que nO longo prazo os componentes transitórios·
do consumo e re~dimento são nulos. Por outro lado, uma vez que
os fatores que influenciam K tendem a p~rmanecer constantes no
tempo, ar.elã.ção consumo/rendime.nto tende a ser constante no lon
go prazo.

i., Contudo~ no curto prazo o rendimento observado é muite· mais ins-
tável do que? rendimento permanente e o consumo observado, for-
necendo, assim, uma ·propensão marginal a consumir no curto prazo
que é aparentemente menor do que a propensão média ..I.
Friedman apresenta uma larga soma de evidências empíricas com as
quais a hipótese da renda permanente se torna consistente.

I

No nivel micro, diferenças em K, entre assalariados, fazendeiros
e empresários e entre donas de éasa, estão geralmente de acordo
com a equaçao (lj.

\ .

•

I

·Ab nivel agregado, K tem permanecido rigorosamente constante a~
baixo de 0.9 por causa da definição de consumo que inclui gastos
com bens de consumodurivel e ~eu valor de uSo.
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S a seguinte a funçio de consumo agregado a que chega Fried-

man

C*(T) = K* (T·.l_co e (P - 0<.) (t - T) y* (t) dt
l.

onde C* ~ o consumo agregado per capita, Y* ~ a renda agregada

per capita, T ~ a unidade de tempo em questio; t ~ o tempo em
geral e ~ uma simples variável de integraçio que' nao ~ relevante
para a funçào vf í na l , e K*, ,qCe j3. sioo,s pa râme t ros da funçio ..
K* e a relação entre o consumo permanente e a renda permanente,
o(. ~ a taxa secular de crescimento da renda e J3 ~ um coeficiente
amortecedór o qual descreve o processo de formaçio de estimati-
vas da renda esperada ou permanente a partir. da renda corrente e
da renda passada calculada, quando o valor de j3 ~ maior, mais ra
pidamente declinam os pesos dos anos p~s~ados.

{ . o modelo poderia ser explicado da seguinte forma ( 8).

Renda observada e consumo observado nao constituem senao grande-
zas aparentes, e nia grandezas que em si fuesmas permitam as deci

sões dos indivíduos.

Renda observada: renda permanente mais renda transit6ria

[. Consumo observado: consumo permanente mais consumo transit6rio

otide 6s componente;transit6rios incluem concomitantemente osdes
vios com relação aos fluxos p~rmanentes e os erros de medida; o
modelo admite uma relação de comportamento somente entre os com-

. C 7} .A Theoryof the Consumption Function ,pág .. 229, Milton Fried-
man , Pr í ncen ton University Press , 1957.

( 8) L'hipothese du revenu permanent, Parls, P.D.F., 1965.
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I
I ponentes permanentes:

I
Consumo permanente: coeficiente constante multiplicado pela ren-

dá permanente.

I No seu conceito mais amplo, reridapermanente é a renda que o in~
divIduo considera como normal para ele, no seu conceito mais res
trito é o fluxo de rendas constantes que teriam exatamente ornes
mo valor atualizado que o fluxo variável dos recursos esperados
pelo indivIduo,ao longo d~ seus planos previstos.

I
I.
I

Graficamente,poderIamos explicar da seguinte forma: suponhamos
que com os pontos médios de uma série de sub-amostras correspon-
dentes is classes de renda construImos uma regressao linear:I

Consumo
reta te6rica'

(séries)r

I.

orçamentos

Renda

I
I

I

. I
I

J
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Se YI é a renda média da classe de rendas as mais baixas (onde

são consideradas as famflias com uma renda média transit6ria ne-
gativa, isto é, uma renda permanente que excede a renda corrente
observad~) Ypl ê a rerida permanente correspondente e CI o consu
mo dado pela reta teórica. O ponto P tem como coordenadas o con
sumo CI e a renda corrente observada. g o ponto P, situado acima
da reta t~6rica que pertence à reta de orçamentos.

Pata a classe de rendas altas para as quais a renda corrente ob
servada é supirior à renda permanente, temos o ponto Q situado
embaixo da r~ta te6rica. Vemos então, que a inclinação da reta
orçamentos ê sistematicamente inferior à inclinação da reta te6~

rica. '.

A hip6tese de Friedman não pode ser contestad~·pelas observa-
ç6es, pois a renda permanente ~ o consumo permanente nao podem
ser determinados estatisticamente.

Assim, para testar a teoria e, sobretudo para verificar a dupla
compatibilidade dos dados sobre os orçamentos e as sé.ries tempo-
rais, Friedman deve necessariamente recorrer a meios indiretos,
isto e, ~ variiveis auxiliares e admitir hip6teses suplementa-

res. Em particular, como ji temos visto, os dois componentes do
consumo t~m, teoricamente, correlação nula com a renda transit6-

ria.

,~

Confrontando as estimativas de séries tempo.rais e dos orçamentos
das famflia~, pode-se afirm~r sem muito risco que, se as séries
t empo ra í s correspondem às.quantidades agregadas em período nor-
mal, ê:vilida a hip6tese que os componentes ~ransit6rios, positi
vos ou negati~os+ das rendas individuais se compensam.
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Então nao é surpreendente que a propensao à consumir observada,
.:'.

I

seja menor no caso dos dados sobre orçamento, pois a propensao
a consumir é uma combinação da forte propensão a consumir a ren-
da permanente e da baixa propensio a consumira renda transit6-
ria. A propensão estimada sobre séries temporais reflete melhor
a propensao a consumir a renda perman~nte.

I Da anilise feita da Teoria do Consumo de Keyrtes e Friedman pode-
ríamos concluir afirmando que, no pl~no te6rico terfamos aproxi-
madamente a situação seguinte: poderfamos imaginar a priori 2 '
consumidores, cada um com um comportamento diferente: o primeiro
(Teoria Keynesiana) ajusta a cada perfodo o seu consumo a sua
renda çorrente; quando a sua renda aumenta, ele consome uma par-
te menor da 'renda total. O segundo (Teoria Friedmaniana) se in-
teressa pel~ que considera como sua renda nor~al, em função da
sua experi~ncia durante os dois ou tr~s Gltimos anos.'Ele assume

" uma fração constante e, se sua renda difere este ano do valor nor
mal, ele poupa esta diferença ou utiliza a poupança anterior e-

I,

quivalente a esta diferença, a qual constitui a rend~ transit6-
ria. A parte que ele poupa é destinada a proteger a sua renda
permanente.

A Teoria da Renda Permanente implica em conseqU~ncias aprecii-
veis para muitos setores da anil~seeconamica, cada vez que os
resultados dependem de hip6teses particulares sobre o comporta-
mento da poupança em resposta às variações de renda.

O veredito" 20 anos mais taTde, 'segundo Thygesem, é que a hip6te'

I

I

!
I

. I~ . J' .

. , .
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_seda renda permanente deixou ~m~ m~rta profunda nos trabalhos
i ...•· subseqUentes na irea do comportamento do c6nsumid6r.

Mas, apesar de tudo o que n6s temos visto a hip6tese da renda



2.3.3 •

permanente nao esti plenamente estab~lecida. Na verdade a evidin
cia emcontririo parece ao menos tão importante. Esta evidirtcia
contriria leva em conta argumentos tanto teóricos quanto ., .emplr2:,

COSo

No plano teórico a questão ~ referente i validade de dois pontos
centrais da teoria, a saber: 1) a independ~ncia de K no nível de
renda, e, 2) a falta de correlação entre consumo transitório e

retida transitória.

Assim. Friend e Kravis ( 9)notaramque a hipótese da renda permanen-
te implica em que famílias de baixa renda não terão maiores pre-
fer~ncias para compra de bens futuros do que tem as famílias de
alta ..renda. Tal conceito ~ considerado por ele~ altamente defi-

. ,

ciente por padr6es meramente dedutivos, em razão de diferentes

tipo~ de·pressão e 'motivaç6es agindo sobre a família em diferen-
~.. teS níveis de renda.

De modo ~i~ilar a afirmativa de que a propensao marginal a consu
mi r é igual a zero fora a renda trans it ô r í a é ques t.i onada . Par-
cialmentecom o fundamento de que as famílias de b~ixa renda es-
tarão sob forte ~ressão para gastar qualquer renda inesperada p~
ra enfrentar uma necessidade urgente, e parcialmente por causa

da distribuição muito desigual da riqueza a qual impede que as
famílias de baixa renda despoupem para mahter o ,consumo em face
d~ deciínios temporais de renda.

As críticas da hi~ótese 'da renda permanente no terreno
, .emplrlco

seguem duas linhas de raciocínio. A pri~eira observa que muitas
·das evid~ncias são inconcl~sivai ou c?ntraria~ a hipótese princ!
pal~ Assim, sob a hipó~ese da rehda absol~ta Se espera .também

- (9) Research on'Household Behavior, Robert Feber, American Eco~
nomic Revie~, 1962 - pig 18-63.

!
I



que a propensao marginal a consumir seja menor que a propensao

m~dia, grupos com rendas mais variiveis deverão ter taxas de

L poupança maiores.

As regressoes renda-consumo para gru~os de famrlias afetadas po~
mudanças de renda terão variações ao longo de toda a regressao.
Al~m disso, se notou, tal como Tobin sugeriu, que a constância
da propensão a consumir a longo prazó pode ser r~conciliada com

a hip6tes~ da renda absoluta.

De um ponto de vista mais direto muitos resultados de testes em-
pfricos contradizem a hip6tese da renda permanente. Assim Friend
e Kravis mostraram que a mesma variação da taxa de poupança oco~
re quando ~s ~amflias estão afetadas por uma renda constante de
tr~s anos" quanto pelas afetad~s por uma !enda constante de um
ano. Al~m disso eles demonstraram que as taxas de poupança de di
ferentes grupos ocupacionais estão altamente correlacionadas com

a m~dia de renda destes grupos .
. ;

Para testar ~·propensãozero do consumo for~ da renda transit6-
ria Bodkin analisou pelos m~todos de correlação a extensão em
que despesas de consumo foram feitas em razão de dividendos ines
perados pagos no infcio de 1950 pelo serviço nacional de seguro
de vida. Este estudo. demonstrou não s6 uma propensao estatistica
mente significante,.inas uma propensao para o consumo a partir

desses dividendos muito maior do que a partir da renda regular.

Pode-se admitir ta~b~m que estes achados negativos e~tão eles

!~-"

mesmos sujeitos a qu~stionamento. Por exemplo a confiabilidade e
a representatividade dos dados de orçamento c&letados no perfodo
de·~ost guerta como em 1950 ·sao ·duvido~o~.
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De qualquer' forma, a hip6tese, da renda permanente esti longe de
ser provada, contudo sendo ou não verdadeira não hi dGvida de
que "esta é uma das poucas contribuições para as quais se pode
dizet que a pesquisa e o pensamento nio t~m sido os mesmos desde
o início (10)".

Muito disto conduziu ao reconhecimento difundido dos •. .posslvels
efeitos da variabilidade da renda sobre os padrões de consumo e
forneceu uma base te6rica para medir 'estes efeitos como um tram-
polim para uma teoria mais realista do comporta~ento do consumi-
dor.

"

.(10)Discussion of Milton Friedman "s: A The ory of the Con sump t i on
, . Function. pig. 447, James Tobim, L.H. Clark ed., New Yo~k,

1958.



CAPITULO X

TEORIA MONETÁRIA

A Teoria Monetária é um conjunto de teorias que estudam a

Ainfluenciados meios de pagamento no sistema A • "econom~co.

O interesse que os economistas t~~ demonstrado pelo estudo

das teorias monetárias pode ser explicado, de um lado pelo

desenvolvimento c í.entLf'L'co que permi te reforçar a pesquisa

nos campos onde existem maiores controvérsias com a ajuda

de instrumentos de análise, que permitem explorar até nos
A "detalhes as consequencias das teorias propostas. Assim os

p r-o bLemas apresentados por Keynes no ataque que ele fez ,
a

teoria quantitativa clássicá tem sido estudados com a aj.:!!

""da(~a análise do equillbrio geral desenvolvido por Hicks.

De outro lado, A •como consequenc~a de problemas tais como: a

"inflaçio de pos-guerra, a ,"~l~mfla~io ou seja a persist~n-
" "

cia do desemprego cominflaçio, por certas caracterlsticas

institucionais da economia moderna, ou seja a marcada ten

d~ncia a manter ativos 11quidos, pelos conflitos que se a-

presentam para os governos na escolha de pollticas monetá

rias, etc.

TEORIA MONETÁRIA CLÁSSICA

Segundo JoanRobinson do mesmo modo como aTearia do valor

ernp r-e ga o "mecanismo de oferta e demanda para analisar "as

forças quedet.ermi:nam."0 .valor "de uma mercadoria individual,

a Teoria tr-adí.c LonaL do dinheiro se utiliz.a do mecanismo
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-de oferta e demanda "c o m algumas modificações necessárias,p~

ra analisar as forças que determinam .o valor do dinheiro .Por

I. ··tanto~ a análise se ocupa-principalmerite do nivel de preços

No sistema clássico (2) a função da moeda e essencialmente

limitad àquela de um simples meio de troca: A moeda e um •••• 0

instrumento destinado simplesmente a superar as inevitáveis

dificuldades na troca de mercadorias." Esta relação, na qual

o nlvel de p r-e'ç o e transformado em uma função da oferta, mo

netária, é conhecida como a teoria quantitativa da moeda. A

lem.disso, a relação entre variações na oferta monetária e

variaçõe s no nlvel de preço -foi considerada como sendo es

tritamenteproporcional. Esta conclusão dependia de # "var~as

,suposições, que podem, muito simplesmente, ser destacadas e

.xaminando-se a identidade MV = PQ, em que'M e a oferta de
<,

',moeda., V e a sua velocidade, ,ou o numero de vezes que ela

é usada porperlodo de tempo, na compra de produto, Q, P, ,
e

o nlvel de preço deste produto.

A identidade MV = PQ é convertida na teoria quantitativa da

moeda ao ser fazer as suposições de que Q e V são constan

tes, ou estáveis, a curto prazo, e que P e passivo. Com V e

Q constantes, a suposição de que P é passivo significa que

P depende muito mais das variações de ~ do que as variações

de M dependem .das variações deP. Aceitas estas suposições,

qualquer expansão a curto prazo (ou diminuição) em M deve le

var a uma elevação proporcional (ou baixá) de P. Sem essas
suposições, no entanto, e simplesmente inevitável que qUal:.

I,

.quer'aumento -(ou baixa ) de M Ji'ãolevará' a :umaelevação pr2.

porc:lonal (ou baixa)' de P (exoluindo o muito pouco provável
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.caso 110 qual
),
~,as variaçoes de V e Q sejam exatamente compen

sadoras).

o ponto de vista cl~ssivo de qu~o nivel de preço ~ e s t a

ver a curto prazo est~ baseado no argumento de que o nivel

-normal de produto ~ aquele elaborado por uma força de tr~

balho plenamente empregada, com um 'estoque de cap í, tal fixo

e t~cn~cas de produç~o dadas. Nos termos da Figura 17-1, a

funç~o pr-odu ç ao pode deslocar..•.se positivamente (para cima)

com avanço s tecnológicos e exp ansáo do 'estoque de capital,

resultando em uma elevação do produto com um dado insumo
dem~o-de-obra; ,porem, estas variações ocorrem gradualme!!.
te a longo prazo. A cur~a ,de ofer~a d~ m~o-de-obra tamb~m
pode deslocar-se para a direit~, com um aumento resultante

-do produto, po r-omesta ~, do mesmo modo, uma variaç~o que

ocorre gradualmente com o crescimento da população, lon
go prazo. Variaç~es a curto prazo no'produto poderiam sur

gir como um resultado de afastamentos da pos~ção normal-de

uma força de trabalho plenamente empregada. Por~m, tais a-

fastamento s eram encarados como pouco freqU'eritese sujei
tos a uma pronta correçao, em um sistema de mercados comp.!:,

tit~vos. Assim, dada a hipótese de que o pleno emprego da

força de trabalho ~ normal, a suposição de um nivel está-
vel de produto, ~ara qualquer periodo de curto prazo, ~ ló
gico.

(1)

(2) ~acro Economia Shapiro, Atla_, S~o ~aulo, pago 457. -,

Economia de Mercado
.Robanson , Barcelona:,

vs. Economia Planificada, Joan
19.73,'p~g.; 73 •

~:1~_".... __ ._._~. _
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(o ponto de vista clássico de que a velocidade de giro da"

I moeda e constante e baseado no argumento de que as condi-
ções insti tucionai s, estruturai s "e costumeiras, que deter

r minam a velocidade, geralmente variam muito gradualmente.

I
Entre essas condições estio a frequ~nciacom que as unida
des econômicas recebem e fazem pagamentàs e a parcela de
tais recebimentos e pagamentos, que e à base de dinheiro
ou de troca. Embora estas e outras condições, que afetam a

magni tude de V, estejam sujeitas a va r-Laç.oes, a teoria qua,!!

titativa assevera que a gradaçio de tais variações confir
ma sUa conclusão ,de que V e "constante a curto prazo.

A"teoria quantitativa leva consigo uma 'teoria pouco elab~
rada da demanda agregada~ Se V e constante, a oferta de moe

da determina o montante total de gastos gerais feitos com

produto final, em qualquer p erLodo de tempo eapecLrLcado

.Qualquer que pudesse ser a oferta de moeda,.-a teoria cLas

sicá mantinha que ela estava toda em circulação ativa, sob

condições normais. Nio havia saldos.de caixa ociosos. Aqui

encontramos a mesma suposição que fundamenta a Lei de Say

em sUa aplicação a uma economia que usa moeda: As pessoas

usam a moeda como nada mais que um simples meio de trocas.

Uma ausência de caixa ociosa (em dinheiro) ,
e um pressupo.:'!

to necessário para a Lei deSay, ,quando esta e aplicada a
uma economia que emprega a moeda, e e, da mesma forma, um

pressupostoi~ualmente necessário da riiJda teoria quanti-
tativa.

I~
I

Enquanto o dinheiro fosse empregado exclu.sivamente como um

meio de tr-ocas.e, desta forma, permanecesse completamente'
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I
em circulação ativa,~qualquer variação na oferta de moeda

conduzi~ia a uma variação nas despesas em geral que seriam

iguais a variação em M vezes o m~ltiplo constante V. Isso
nos leva ao Gráfico, I~,º1. O niveL de preço s ·émedi do ao lon

go do eixo horizontal, e o produto, ao longo do vertical.

Quanto maior for M, maior será MV; quanto maior forMV, mai

I or deverá ser PQ, por força da natureza da identidade MV =
= PQ. Se V é constante, as variaç~es d~ demanda agregada

I resultam apenas de variaç~es em M, e qualquer variação na

demanda agregada pode ser ~edida p~la variação id~ntica no

I· produto de P x Q, que acompanha a variação da demanda a-

.gregada. Se QI representa o p r-o duto de pleno emprego, sig-

I ,
Ql e ~onstante ~ curto prazo,

P, de Pl para P2 deve ser proporcional ao ,aumento em M, re

n i.f'Lc ando que a elevação em

..presentado pelo deslocamento da curva de MIV. Qualquer ex
Npansao em M desloca a curva para a direita e, com Q cons-

r ·tante, eleva P proporcionalmente. Qualquer 'decréscimo em M

desloca a curva para a esquerda ef novamente com Q constan

te, reduz P proporcionalmente.

GRÁFICO Nº I
Q "Q
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I
Devemos agora reconhecer que nem toda unidade monet~ria de

I renda auferida, .no decurs6 da produç~o, ~ gasta em bens de

consumoj urnacerta parte desta renda ê "negada" ao consumo,

I. ou poupada. Evidentemente, a menos que haja urnaunidade mo

net~ria de gasto de investimento .planejado para cada unida

de monet~ria de renda poupada, a Lei de Say e invalidada.
Outra parte da teoria cl~ssica PFoporciona o mecanismo que,

presumivelmente, assegura que a poup~nça nao éxceder~ o in

vestimento planejado.

Este·mecanismo e a taxa de juros. A teoria cl~ssica tratou

a poupança cornourna funç~o direta da taxa de juros, e o in

" vestimento como urna função inversa. Na teoria cl~ssica, a

taxa de juros t~m muita importância, eo nivel de renda ,
e

de importância secundar-La , Dado que o modeLo cl~ssico argu
",menta que o pleno emprego ,

e o estado normal na economia; o
nivel de renda ~, 'com efeito, eliminado. cornournavari~vel-

no curto prazo, e, por esta razão, e tamb~m eliminado corno

uma possivel influência sobre o montante de poupança.O,pr~

·i

Taxa de s GRÁFICO Nº 2
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blema, na Economia clássica, . /e ex~licar como a poupança Va

riará ao nivel de renda de pleno emprego, e a soluç~o .
e

proporcionada pela taxa de juros. Quanto mais alta a taxa
de juros, .maior o montante da renda de pleno emprego que e

recusado aO consumo ou destinado ~ poupança.

Dadas as curvas de poupança e investimento como sendo S e

2 a concorr~nbia entre poupadores e in

vestidores deslocaria a taxa de juros para o nivel que i-

gualasse a poupança e o investimentO. Se a taxa estivesse

acima de il, haveria mais fundos proporcionados pelos po~

padores do que demandados pelos {nve~tidores, e a concor-

r~ncia ~ntre poupadores para encontrar investidores forç~
ria uma baixa da taxa. Se'a taxa estivesse abaixo de il a,

Aconcorrencia forçaria a taxa para cima. Quando a taxa esti

ver em exatamente il, o equilibrio estará estabelecido,cóm

cada unidade monetária p6upada, ou n~o ãp1icada no con~umo

compensada, por uma outra tomada emprestada e aplicada como
investimento.

É importante notar-se que esta transfer,~ncia de moeda de

poupadores para investidores tambem envolve uma transfer~n

cia de recursos. A decisão de poupar parte da renda corren

te, tq~ada ,pelos recebedores de renda, ~ de nao,exercer se

Us ~ire{tos sobre o montante total de produto resultante de

~eus serviços produtivos. Isso libera recursos da produção

de bens de co~sumo e torna-os disponiveis para a produção

debe~s decapitaI. Esses recursbS serao inteiramente ~b-

sorvidos na produção de bens de capdtaL somente se os in

ve'stidorestomarem a decisão de comprar exatamente o mo.n'
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tante de bens de capital que pode ser produzido pelos recur

sos liberados pela decisão' de poupar. Isso quer dizer que
se a taxa de juros estivesse aci~a de il e, de algum modo,,
per.manecesse acima de il surgiriam recursos nao empregados,

t

pois o excesso de S sobre I, a uma taxa de juros acima de
il, reflete, em termos reais,

dos da produção de,bens d~ consumo em relação ao
I

um excesso'de recursos libera

montante
absorvido na produção de bens de capital. Um desses recur

I sos ~, evidentemente, a mão-de-obra, e o excesso de S so-

bre I também quer dizer que h~ um excesso de mão-de-obra ms

ponivel em relação ~ mão~de-~braque est~ empregada. Numa

,palavra, h~ desempr-ego s Destarte,. no ,sistema c La ssí.co, se a

I taxa"de jurbs deixa,de iguala~ poupança e investimento, ela

também deixa de obter su~esso na tarefa, q~e lhe cabe, de

I realocar prontamente os recursos liberados da produção de
bens de consumo para a produção de bens de capital, com re',

-'cursos nao empregado s como resultado final.'

Para Joan Robinson, a fórmula M.V =,P.T nao é uma- equação (i

gualdade cujos dois membros somente se tornam iguais para
certos valores das incógnitas), mas uma identidade (igualda

de cujos dois membros se tornam iguais para quaisquer valo-

res atribuidos ~s letras nela contidas) e como toda identi
dade dizela, ,"deve ter os seus termos definido s de forma a
que ela seja possivel" ( 3 )

Astransaç~es em termos fiaic~s, diz Joan Robinson, -sao um

..
() Heresies Econo~i~u~s P~g: 1)5

Joan Robinson
Ca~man Levy Franc~.1972
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conceito vago.

Deve-se definir M como as quantidad~~ existentes em um de-

terminado momento de um conjunto de bens que compreendem -

peças de moeda, bilhetes e d épo s ã t.o.sbancar-Lo s, os quais

podem, seja compreender a totalidade dos depósitos, ou ser
. " "limitados aos depositos a.vista.

De outro lado, T ~'o indice de transaç~es feitas, mas nao

sabemos se de todas a~ transaç~es f~itas durante o ano ou

se de aquelas que correspondem oper-a ç oes 'deprodução e de

repartição da renda nacional.

Da mesma forma, ela, 'afirma que P, o indice de preços deve

~er relacionado ~ li~ta de ~ransaç~es::Nesse caso diz Joan

'Rc:ünson, V velocidade de circulação da moeda não pode ser

igual a P.T .
~

Igualmente se M compreende todos os tipos de moe.da utiliza

das no momento das transaç~es compreendidas em ''1', e se V ~

a m~dia do n~mero de vezes que cada elemento ~ utilizado -

durante o ano, então M ~ ~d~ntica a P.T
VII,

A Escrilad~ Cambr~dge

Marshall deu um novo énfoque ~ Teoria Quantitativa. Ele quis

principalment~ explicar a ação da ~oeda sobre os preç;os,

r .e·des~nvol~eu uma explicação fundida ~obre a ~d~ia de .en

trosamento, mas nriqUála velócidade de circulação era ti-

~.

I
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da por representar ~ papel preponderante.

I Isto levou a Narshall a isolar a ação de um coeficiente a

que denominou "K", apresentando-o como o inverso da veloci

dade de ci:culação da moeda igual a I • Para isso, ,porem,
v

I

Narshal! apresentou um novo conceito da moeda. Com efeito,

na concepção tradicional, essa v~locidade exprimia uma re-

lação entre o número de transações e ·a quantidade de moeda

em circulação. Concepção inútil, segundo Narshall,pois de2.

te modo, na fórmula de Fisher, V qUase que usa duas vezes

de T~

·0 Com Narshall e apo sele, defendeu- se a ideia de que o im-
-portante era substituir a concepçao da velocidade de tran-

sações da moeda pela velocidade da renda monetária. que de

"signa velocidade com que se '~ransformam os encaixes lfqui

dos em renda despendida. Segundo o mestre de Cambridge, as

pesquisas monetárias devem, portanto, versar sobre o dese-

jo de conservar sob·forma monetária uma fração da renda,ou

o que vem dar no mesmo, sobre a velocidade de transforma -

ção dos encai~es em renda despendida. Desse mo do, tratou de

saber: primeiro, qual a relaçio entre o encaixe monetário~

e a renda e, logo qu~l a razão entre a renda e a despesa.

Tal permitir-Ihe-ia explicar a influ~ncia·dos encaixes so

bre os preço s , sem insi stir sobre a etapa íntermediária do

r-a cLocLn í o ,o vale dizer, a fo.rmação da renda.

(4)
Segundo Joan Rob í.nson , sempre se admitiu que a p:rincipal

ju·s·tif~cat~va de uniestudo do nfvel de preço s refere-se ao

r~tod~ que a~ modiiicações.deste podem afetar o volume de

(4) Economia de Mercado vs Economia Planificada, Joan Robin
son, Martinez Roca, Barc~10na,. 1973, p~g. 73.
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produção, ou sej a", que podem afetar a quantidade de empr~

go e"a riqueza da comunida~e. Por~m, ~t~ h~ pouco, nenhum

economista parecia ter considerado a possibilidade de abor

dar o tema de forma direta e aplicar o mecanismo da oferta

e demanda ao problema que realmente lhe interessava:as for
ças que determinam o volume de proqução.

o estudo, empregado para analisar .a determinação do

'de preço foram afirmações ta,~tológicas denominadas
nlvel

equ~
ções quantitativas. A "equação de Cambridge" foi estabele-

I,
I

cida conscientemente com o propósito de expressar o valor

" ,
do dinheiro em termos de oferta e demanda. A forma mais
simples da "equação de Cambridge" é a seguinte:

1(= kR
M

onde ,
e o poder aquisitivo do dinheiro, R a renda nacio

nal real, , -
k .a proporçao da .r enda real conservada em forma

de dinheiro (em caixa e depositos banc~ri~ s L, e 'M, a quan

tidadede dinheiro. Então, kR representa a demanda de di
nheiro em termos de riqueza real e M, a oferta de dinheiro.
A equação conduz, naturalmente, ao argumento simples de
que o valor do dinheiro ( 7( ) ,sera tanto menor, quanto maí,

or for a oferta de dinheiro (M)~ e tanto maior, quanto me-
nor for a demanda de dinheiro (kR).

A equaçao de Fisher nao apresentava uma "forma de oferta e
demanda tão definida, ,porem, 'em essência, seu car~ter era
o' mesmo.'

NV - PT ou MVP - T onde P é Q'nlvel de p~eç6s,M a qUan- , .



I
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I
I

tidade de dinheiro, V sUa v eLo cLd'a de de circulação (V apr~

sentauma,<,yariação mais ·ou menos inversa à de k ) e T o vo-

I
lume das transações~ MV representa a oferta de dinheiro e-

fetiva e PT a quant~dade de trabalho que se exige a essedi

I
nheiro. Então, considera-se que o nivel de preços P (apro-

ximadamente equivalente aI, ~ consequ~ncia de T,o qual
1'(

pode se equiparar à demanda por dinheiro, sem forçar dema-I Nsiadamente os termo s da equaçao, em quanto que MV seria sua

oferta. Um aumento de }1, ou' de V equivale a um aumento na

oferta de dinheiro e tem como consequencLa uma diminuição
,de seu valor, isto e, um aumento de Pj em quanto que um aU

mento de T ~ equivalente a um aumento de seu valor,isto ,
e,

I uma dimi~uíção de P.

, .
Com base,nestas simples tautoLogi as, oo nst r-u Lu-, se uma ,im-

ponente estrutura tebrica. Os expoentes da teoria do dinbei

ro nunca se .mos cr-a vam vse t í, sfeitos com seu aparato e sempre

viam-se'levados a situações paradoxais. A necessidade de a

daptar as equações à an~lise dos fatosdbservados induziu
a refinamento s e complicaçõ es cada vez.maiores, ,porem o a-
parato de pensamento continuou sendo essencialmente o me s .

mo.

I,
Para Joan Robinson -esta equaçao de Cambridge M = kR,

P
on.devR representa os "recursos" (provavelmente um indice de

renda nacional e ~ a relação entre·os depbsitos banc~rios

sobre os "recur'sos") é ainda mais insipida que a de Fisher,
e"nao faz -senao c~nstatar que o válor real do estoque de

I"'
( 5). Il~resies Economi ques", Joan Rob í.nson , Calman Levy,

'France, 1972. pág. 137.
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I
moeda e o seu valor nominal divid-ido por um indice de pr~
ços apr-opr-Lado,.

t Estes truismos foram destinados, segundo ela, a ser utili

I
zados de forma pouco precisa· para mostrar relações casuais
como IY == S ( I) onde S e a propens~o marginal a pou-
par.

Se a fórmula quantitativa fosse lida de forma normal, diz
ela·isto e, a vari~vel dependente ~ esquerda e a vari~vel

independente a direita, po deriam ser-interpretadas assim:
supondo que P.T. ou Y aumente de um ano para outro, teria
mos: ou um aumento do nivel de atividade, com aumento do

I. emprego e do produto, ou ent~o um aumento. do nivel de pr~
ços devido "a um aumento dos custos monet arí.os. Disto. dedu

zir-se-ia que se a quantidade de moed~ n~o aumentou, ent~o
foi a circulaç~o da moeda queaumentou.

, - ,Mas·naoe assim que a equaçao quantitativa e apresentada.

Pelo contr~rio, para Joan Robinson, ~sta·equaç~Q e utiliz~

da ·para ostrar que um~ variaç~o da quantidade 'de moeda
provocar~ uma variação maLs ou menos proporcional no nível

dos preço s,

Na Teoria Geral Kejnes fa~um ataque a teori~ ·cl~ssica q~e

sepa~a ~ teoria do Yalor e a teoria monet~ria, ou seja que
os preç os relativos são'det.erm.í.n ados pela oferta e procura

dos bens em termos reais, enquanto. que o nivel de preços ab

aoLutos e determinados pela quantidad.e de moeda e a sua ve
locidade de circu~aç~q.
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A teoria monetária de ,Keynes esta fundada de um lado so
bre a função de reserva de valor da moeda e de outro lado
sobre as caracteristicas especiais ~a ~oeda considerada co

mo uma variedade de formas de obter patrimô~io.Keynes in-

sistiu sobre aS diferenças entr~ ~ seu e o pensamento clás
sico. N ,O jur~ nao e o preço do capital nem da pOUpança, se

Nnao o preç6 pago para levar os poUpadores a renunciarem a

forma liquida (monetária) de seus haveres. Não sendo os j~

ros o.preço da ~OUpança, não t~m influ~ncia dire~a sobre o

montante dela. Sendo·; preço da pref~r~ncia pela liquidez,

determinado por duas var~áveis independentes: o nivel des

:ta prefer~ncia e a quantidade da moeda oferecida.
", ,. _." ~. " Pelo contrário, a taxa de juro tem

acentuada influ~ncia sobre o nivel da atividade, ~ois a im

portância dos investimentos (e, portartto, da renda e do
emprego) depende do grau de disparidade entre esta taxa e

a eficácia marginal docapi tal. - E apenas por meio do a~

mento dos investimentos e, Logo, da renda, que a baixa da

taxa de.juro pode exerceraçãb indireta e estimulante, Va

le dizer contrária ~ suposta pelo s·teórico s clássico s so-

Face a todas estas crlticas à Teoria Quantitativa,

tenta restaurar o prestlgio da mesma,o queton Friedman

lvlil

desenvolver uma nova teoria quantitativa..o obrigou a

Teoria Quantitativa de Friedman
, " _.~~-

Vejamos rapi~ámente
. .. (6.)Friedman. •

a Teoria Quantitativa formulada por

i) moeda "é f't:tndamentalmentea teoria quantitativa da
d Não.é uma teoriadà pr~uma teoria da demanda da moe a.

(6) Studies in the Quantity Theory OI Money,Milton
Friedman, Chicago University Press, 1956.
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dução, nem da renda monetária,nem do nlvel de preços.

Todaproposição relativa a estas variáveis exige a com
bí.naç âo da teoria quantitativa e de especificações rela

cionadas com a oferta da moeda e possivelmente com ou-
tras variáveis.

2-Para as famllias, ,
a moeda e um tipo de ativo,uma for

ma de patrim;nio.

,Para as empresas a moeda e um capital material, uma fon

te de serviç.osprodutivos combinados com outros servi-

ços produtivos para obter os produtos que.a empresa vai

,~,. vender. A teoria da demanda de moeda não constitui, en

,tão, 'senão um elemento de uma teoria mais ampla, a do

capital; dessa forma, ela apresenta a caracterlstica p~

. c uLaar- de participar dos componentes d~ mercado de capi

tal, da oferta de capital e da demanda de capital.
, '.J- A analise da demanda de moeda, interessando o compoE

tam~nto das famllias na sociedade, pode formalmente ser

conduzida da mesma forma que a demanda de um serviço de

consumo. Ass í m como a teoria da escolha do .consumidor,

a demanda de moeda (ou de qualquer outro ativo partic~

lar) depende de três grupos essenciais de fatores:

a - As dimens~es do patrim~riio que devem ser detidas
em diversas formas.

b) o preço e o rendimento desta forma de pa trim~nio, e

c) Os gostos e as preferências dos ~onsumidores.

4-. De um ponto. devi st.amais amp.loem~·i s geral, o con
_.~juntodo pat r-Lmo n.í.o compree;nde.todas as .f'on t es de renda.
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I
I

Uma dessas fontes é a capacidade produtiva dos seres hu

manos; e, por conseguinte, esta é uma forma de detenção

f. de patrimônio. Vista assim, a taxa 'de juros é a relação

entre o patrimônio (estoque) e a renda (fluxo).

I Friedman determina i como o fluxo total de renda, r a

taxa de juros, e, W o conjuntq do patrimônio,

I W = y
r

A renda, no conceito de Friedman, .. ,nao e a renda medida,
pois esta última é um fluxo bruto com relação aos seres

humanos, já que .nenhum amortecimento é feito para recons
. . ,

'tituir a-capacidade produtiva dós seres humanos.Alem do

mais, está i~fluenciada .por- elementos transitórios que

·a.separam do conceito teórico de nlvel estável de consu

mo que pode ser mantido'.indefinidamente.

5- O patrimônio pode ser retido de diversas formas e p~
r

de-se considerar que as famllias escolhem essas diver-
sas formas de patrimônio tentando maximizar a utilidade,'

qu~lquer q~e sejam as dificuld~des de conversão de um

tipo de ativo para outro. Geralmente isto implica que a

taxa, na qual eles podem substituir uma forma de ativo
por outra forma, seja a taxa que eles d~sejam obter.

Se se quer determinar perfeitamente as combinações al-

ternativa.s de ativos que são oferecidas a um j.ndivlduo,

I',
I

devemo s tomar .em:conta não somente o preço do ativo no

mercado '..mas também·a forma e a importância do fluxo de
renda que esses'átivos podem trazer.
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I
Para salientar as principais conseqüências que isto im-

plicaria, F'r-Le dman estuda cinco formas diferentes de de
tenção de patrimônio:

1- A moeda (M), entendida como um ativo que tem um p~

I der liberatório para as dlvid~s fixado em valor nominal,

2- As obrigaç~es (B), entendidas como um cr~dito ~obre

o fluxo.de receitas por per-Lo do e fixadas em valor no-
minaI,

J':' As ações (V), consideradas como os cr~ditos sobre os

beneflcios a serem distribuldos pelas empresas

4- Os bens flsicos (G)

,5- O capital humano (H)

I Cohsideremos agora os rendimentos de cada um desses a...

tivos:

r 1- A moeda pode porporcionar uma renda em esp~ciejpor

exemplo, um juro sobre depósitos à vista. Entretanto, ,
e

mais simples supor que a moeda proporciona rendimento:S
l1quidos e sem risco.

A "iI~portânciadesta renda por unidade monetária, em ter

mos reais, depende, clar~mente, do volume de bens aos

I
quais esta unidade corresponde, ou do nivel geral de
preços (p).

11- Friedman define "obrigação standard" (padrão) co-

mo um cr~dito sobre um fluxo permanente de renda, de va
J.ornominal constante.
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I
I A renda percebida pelo'pr'opr-Letar-Lodessas obrigações pó';"

de ser de dois tipos: uma, com a soma anual que ele rece

r be; ou~ra, o ganho ou a perda verificados sobre o preço
da obz-Lg.aç âo, no perlodo de tempo considerado; esta ren-

I da, então, •podera ser positiva ou negativa.

f
111- Da mesma forma que para as obrigações, Friedman de-

fin~ a unidade padrão para as ações como. um crédito so-
bre um fluxo permanente de renda de valor constante, em

termos reais, isto é, como·um valor"standard" (padrão)
que provém de uma cl~usula de reajust~ que assegura um

", .
fluxo perpétuo de renda para a qual a relação do valor

nominal com o lndice de preços ficar~ constante. Pode-se

então, dterminar o rendimento nominal ~ercebido por um

-detentor de ações de tr~s formas: o montante nominal con~

tante que receber~ cada ano independente de qualquer mu-

"dança nos preços; o aumento ou a diminuição deste montan

te de acordo com as variações de preços; as modificações

queaparec erão, no perlodo considerado, no s preço s do tl
... de,mudanças jurostUlo, em consequencia nas taxas de ou

I dP I drnlvel geral de eno preços: r + P dt dte re
4- Os bens flsicos p6ssuldos pelas famllias t~m caracte

rlsticas similares ~quelas d~s'ações, tomando em conta o

f~to d~ que percebem um fluxo al~al de renda (que nãb ,
e

moeda) •

.O valor nominal desta renda depende da flutuação dos pr5:

."
ÇOSj além do mais, os beri~ flsicos, id~~t{cos ~s ..açoes,
dev.em ser vistos determiliando uma renda na f'or-ma de de



preciação ou valorização' no seu valor monetário 1 dP,
P dT

e 5- Visto que o mercado de càpital humano é muito limita

do, é diflcil definir, em termos de preço a taxa de subs

tituição deste capital por outras formas de capital. En

tretanto, há algumas póssibilidades de substituição en-

tre capLtaL humano e não-humano; por exemplo, quando uma

pessoa assina um contrato pelo qual se compromete a for

necer ~ertas prestaç~es de serviços durante um p e r-Lo do

determinado, em contrapartida lhe será pago periodica-
'mente um certo r-en dí.ment.o, Mas, quase sempre, os movirnen

, . ,

tos errt r-e capital humano e outras formas de patrimônio .se

~fetuam por inte~~édio de investimentos que afetam o pró

prio capital humano. Friedman, •porem, nãó considera es-
te'aspecto.

••. J 6-
I)

Os gostos 'e as prefer~ncias das faml.1,iaspelo fluxo

de serviços fornecidos pelas diversas formas de. ativos

devem ser considerados como dados, determinanda, de um

mo do geral, a forma da curva da demanda. Para dar à teo-
ria um conteúdo emplrico, , , .e necessar~o supor que os go~
tos são constantes no tempo e no espaço. Somente determi

! .
I

nadas prefer~ncias são ~tomadas em conta, sempre que li-
'g~das a fatores objetLvos , Por exemplo, parece razoável

que osindivlduos desejem possuir uma fração mais impor-

tantedo seu patrimônio em moeda, quando viajam ou quan-·

t .
'do estão expostas a imprevistos.

, ,

Esta e uma forma de ex
pLacar- o aumento da liquic;lezem 'tempos de guerra.

As . .,. .
va r-a a v e a s que influenciam esses gostos e prerer~nciaa
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I 5;0 identificadas por Friedman~om.o slmbolo (u).

7-Tomando em conta todos os aspec.tosanalisados, Friednan

f· chega ~ seguinte funç;o de procura da moeda:

I

M f( P, I
brb I= rb - r

b + Prb dt
""

I dP Y "u )P , w'dt , r

dP
dt

I dr,
r dt'e

rb = Lucro Eor Aç;o num Eerlodo de temEo.- da ••pr.eço açao.
taxa de juros mercàdo de ...r = no açoese

I Fried~an salienta alguns' pontos da equaç;o:

I
-.) Mesmo considerando os preç~s e a tax~ de juros -

constantes, a função comporta·três taxas de j!!.

I
I

ros: duas taxas para dois tipos de ativos deter-
minados ,r e uma que se aplica ao conjunto

e·

I dos ativos r. Esta taxa geral deve ser interpr~

tada como uma médi~ ponderada das taxas especlfi

cas e das ta~as apiic~veisao capital humano e

ao capital material.

b) Y inclui a remuneraçio de todos os tipos de ati

vos, incluindo a moeda e o capital material das

I. f'amllias.de tal forma que Y/r·nio pode ser con

I.
siderada como uma estimaçiodo conjunto de patri
môn;io ~enio quando a ce í, to que Y compreende a ren

da fornecida pelo' estoque de moeda e os bens de
capital. Y/r ,e, entio~ o corijuhto de patr~mônio.

8~ .Em toda a ~n~lise da'demand~ fundada sobre a maxirni
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zação de uma função de utilidade definida em grandezas ,-

reais a equação da demanda deve ser 'vista como total-

mente independente das grarid~zas nominais utilizadas pa-

ra 'medir as variáveis monetárias. Se há .vva r-Laç âo na uni

dáde que determina os preços e á renda monetária, a quaa
tidade de moeda procurada deve variar na mesma proporçio

ou seja, a equação ,deve ser homog~nea para P e,Y;

'M f CÀ P,rb,r , --L- dP= e, P dt

M Àf(p,rb,re,
L 'dP= P dt

-w, ). Yj u)

w, Y, u)"

Supondo que:

temos que

M
P

1 dP
P dt w, Y

P , u)

A equação representa, então, a procura de moeda, como u-
;
I ma Iunçãode variáveis reais independentes 'de v'aLo r-es

. '.nomlnalS (7)

I,
Friedman nota que, secularmente, a velocidade-renda ten

de a baixar, o que sugere que, a longo prazo, a procura

da 'moeda possui elasticidade maior do que .um, em rela-
" , Açao á renda. Ao longo de cada ciclo e~onomico, no entan

to, a evid~ncia ,
e a Lrrv e r-sa, Nos perlodos de prosperid~

(7) Studies in the Quantity Theory OI Money
MiltoriFriedman, Chicago, University,Press. 1956.
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de a velocidade-renda da moeda costuma subir, o que signi

fica .que a renda nominal aumenta mais depressa que os mei

os de pagamento. Nos de depress~6, registra-se o fenôme-

no inverso, o da baixa da velocidade renda·. A maioria dos

economistas interpreta essas variaç~es da velocidade-ren-

da considerando a procura de moeda el~stica em relação à

renda, e atribuindo as flutuaç~as a curto prazo aos movi-

mentos da taxa de juros.

Friedman busca uma linha de explicação inteiramente diver
.. , ..sa, e que nao pressupoe qualquer sensibilidade da procura

de moeda à taxa de juros.

o ponto central da an~lise de Friedman ê a associação da
... .• .-procura de moeda nao a renda corrente, como na versao de

Marshall, .•mas a renda per-mar.errt e,

Com este conceito, Friedman admite que a procura de liqui
. , ..•dez real per capita e funçao da renda permanente per ca-

pita,usando uma equação do tipo:

onde M ê o volume dos meio s de pagamento s,.p o n1vel de

preços, N a população, y a renda real'permanente per capi

ta.

o valor de! , no. caso, represénta a elasticidade da pr~

cura'de moeda em r~lação à renda permanente. (em termos·
.

.reaisper capita)~·
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.Isso leva Friedman a classificar·a moeda como um bem de lu

xo , e a dispor de uma pe r-f'e Lta explicação de tendência se

cular ao decllnio da velocidade-renda da moeda.

M ,e para e.leo tamanho da economia, que se pode obterP.N
medindo as reservas por intermédio do número de meses de

renda a que elas correspondem , ou também determinando a
'(8)relação entre·o estoque de dinheiro e a renda global

De acordo com os estudos que reali~ou, ele afirma que, en·

tendido o estoque monet~rio nesses·termos~ a evolução do

mesmo se caracteri~a por um aumento contlnuo.

Em 18801 diz ele, a comunidade total, ou seja,particulares,

empresas não financeiras e'insti tuiçÇ).esnão financeiras

x, p-o ssu.Lam um estoque mo'net~rio equivalente a dois meses e

meio de renda. Hoje, ,esse estoque e equivalente a aproxi-

madamente sete meses de renda, isto ,e, três vezes mais.

• N - , ,

A expLí.c a ç ao que ele da a este fato e que o mesmo reflete

um aumento paralelo da renda per capita de mais ou menos

um para cinco.

Para Friedman,
. , .

a cada aumento do nivelde renda real, o vo

lume de reservas desejadas aumenta,
. . ,tambem, ·de maneira ma

is ou menos proporcional, .na medida em .q'ue todo aumento

de nlve~ de vi~a se traduz por um aumento.menos que pro-

porcional dos gastos cor~entes e por um aumento mais que

(8.) Inflation e Syst émesMo rre taLr-e s,
pág. 86.

Milton Friedman,
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proporcional do estoque de bens de consumo dur~vel.

Os estudos realizados por Friedman revelam que um aumento

de 1% da .renda real per capital foi acompanhado.de um au

mento de valores monet~rios de, aproximadamente, 0,6% a

1%•.

Resultados emplricos revelam também que um aumento da ren

da real per capital explica <;t evolução da relação ·moeda -

renda melhor do que qualquer variação da taxa de juros,p~
...las seguintes razoes:

a. A covariaç;o da relação moeda-renda e renda real per

capLta foi observa:da:para perlodo's mais longos do que

para a t~xa de juros. O l~dice monet~rio e a renda re

aI per capita aumentavam simultaneamente de forma regu

lar durante as últimas nove décadas por ele estudadas,

enquanto que, durante o mesmo tempo, a taxa de juros

,teve longos pe~lodos de estabilidade e de aumento.

b. Ele observa também que em muitos outros palses a cova

riação do lndice monet~rio e da renda real per capita

se manifestou n~ mesmo sentido e quase nas mesmas
porções que nos Estados Unidos (9). Mas em outros

pr,2.

es-

tudos, ele constatou que, durante o perlodo imediato ~,
. .

.pós guerra, os depósitos diminuiram em ~elação à renda
No entanto, no perLo.dopós Guerra de Sece'ssão até à S~

'.gunda Guerra 'Mundial, a tendência tinha sido a uma evo

Luç âo 'em sentido inverso. Este fen~meno é expJ.icadopor

. (9)- Inflation et Systemes Monetaar-e s,Mil,tou Friedman,
pág.89.
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Friedman da :formaseguinte: atribui a diminuição da re

lação moeda-renda a um aumento da taxa de juros, a es-

pera da inflação, a um aumerito da poupança,a garan-.

tias de empréstimos e outros substitutos de moeda, ou,

então, a uma ação conjunta destes fatores.

,Mas para ele estes fatores explicam so uma parte do fe

n~meno, sendo a explicação ma~s plauslvel aquela que

se -refere às previsões do público' sobre o grau de esta

bilidade da economia. Para Friedman, isto se deve aofu

to de a moeda equivaler a uma garantia temporal sobre

o poder de aquisição. O montante das reservas desej~

das dep'e?derá certamente das previsões do público so-

bre a conjuntura futura. Se as pessoas _previssem um f'u

turo estável, com poucas .flutuações de renda, de empr~

go, de taxa de juros e de preços, elas sentiriam menos

a necessidade de conservar uma parte importante de seu

patrim~nio em forma de moeda.

Para Joan Robinson, se a equação fosse lida corretamen

te, isto é, como nós vimos, da esquerda para a direi-

ta, permitiria mostrar que o aumento do nlvel de ativi

dades é precedido de um aumento da oferta de moeda ou

·da velocidade de circulaçãopo~que um aumento da massa

salarial e dos empréstimos precedem um aumento de va-

lor e de p~6duto~ Também, diz ela, pOderlamos nos es-

f'or-ç ar' a fim de most r-a r- que uma diminuição do nlvel de

atividades suficientemente forte para provocar perdas
'fazcom que os bancos percam emprésti~nos'que deterio
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ram a posição
~

~;:-

dos mesmos. Has·como a tradição de Chica
go quer que a equaç'ãó.seja lida' de esquerda para direi

ta, as relações observadas, ,segundo a Joan Robinson "d~

vem ser interpretadas sem fazer nenhuma outra hipót~

hoc"
se que aquela segundo a qual post hoc, ergo propter

(10)
•

A Teoria Quantitativa clássica e a Nova
Teoria Quantitativa

A Teoria Quantitativa tradicional defendia duás propos.!,

I •..çoesfundameJ:ltais:

I
1) A velocidade da moeda ..nao é influenciada pelo volu

.me de moeda· existente'
2) As variações importantes de volume de moeda ..nao p~

dem ser consideradas como r-e suLtado de mUda',ças an

teriores na economia.

A primeira proposição levava em conta a eventualidade de

um aumento rápido de H afetar os agentes econômicos e pr~
Vocar uma fuga da moeda, isto ,

e, uma aceleràção da veloci
dade da moeda (V). Da mesma forma, reconhecia-se que, num

sistema de padrão-ouro, D nlvel da atividade econômica a-

fetaria, ao mesmo tem,Po,os ll!ovi'mentosinternacionais do
ouro e o custo da pr6dução do ouró.

Esta teoria nãó .LmpLd.c a uma explicação puramente morietá
rla das inu dan ç as dos preços .(p), pois, admite que P pode

aumentar coMo resultado de uma ac~leraçãoda velocidade _

. TI.O-) Hêresie~conollliqu~s,Joan H.obinson, Cálman Levy,
Pr an c e ç -1972, pa g , 149.
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ou de uma diminuição ~e T. A teoria não supõe também que

uma variação de M deve obrigatoriamente produzir uma va-

,riação de P; pois esta hipótese verificar-se-ia somente

quando a economia estivess~ em pleno emprego. Em casos de

recessão, um aumento de M provocaria um aumento de P e T,

ao mesmo tempo.

Mas, na análise feita por Milton Friedman e Anna J. Sch-
, , , .' (11)wartz da Historia Monétaria dos Estados Un1dos ,eles

mostraram que as variações de V eram imp.ortantes. Os da-

dos americanos revelaram pelo menos tr~s tipos de varia-

ções de V: sazonal, c1clica e secular.
--

Como M geralmente não var.iamuito de uma estação para ou

tra, V tende,~ a6eleração quando 'as despesas totais' au-

mentam na primavera e nos últimos meses do ano. Da mesma

forma, M a'umenta durante os per10dos de crescimento eco-

n~mico, ma~ n~o tão rápido quanto as despesas; da1 resul

ta que a >e~pansão c1clica dos negócio s provoca també'm, em

geral, uma aceleração de V.

M continua a crescer durante os per10dos de recessão, mas

a um ritmo lento, enquanto que as despesas diminuem, do

que 'resulta uma 'diminUição de V.

A moderna Teoria Quantitativa, desenvolvida por Milton

Friedman e seus colaboradores de Chicago, conserva as du

(11) A Mone ta.r-yj Hdstor-y 01't.he United S'tat es,
Mil ton 'FriedmaJ~and Anna J. 'Schwartz'.1867-1960
Princent~n U~iversity Press. ,19§j.



as proposições da antiga teoria e apresenta uma terceira

proposição:

v é uma função estável de certas'variáveis econômicas que

podem ser estatisticamente identificadas.

(12)
Richard T. Seldem acha uma similitude entre a Teoria Kev.••..
nesiana e a Teoria Quantitativa de Friedman: para ele, a

evolução de uma teoria positiva da velocidade da moeda p2"

de'ser considerada como uma extensão lógica da teoria KeX

nesiana da preferência pela liquidez.

Os gráficos nº 3 ,e nº 4 ~ostram, segundo Seldem, a simi1i

tude entre as duas formas deaná1ise:

i

DM GRÁFICO Nº 3 i GRÁFICO Nº 4

I,

DM

M

Procura de moeda seguE.
do Keynes

_o __

P Procu,ra de moeda
segundo Friedman

Deixando de lad~ as diferenças de hipóteses em relação ..
a

elasticidade da procura, a distinção entre as duas teorias

é clara: Fried~an introduz implici t.amerrt e T ou a pro dução

na -funçãó da procura por moeda (DM), enquanto que
. I .

para

-(12) La teorie quantitative 'de la monnai~ contre l'optique
des depenses et du revenu, Ri~hard T. Seldem.
Bulletin d'inf'ormation et de documentation de la Ban
que National de Belgique ~ Octobre 1965.

~
~
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.Keynes um aumento-ae T ou da pr~dução afeta a procura de

moeda, provocando um deslocamento da curva para a direita.

Esta diferença mostra claramente que a teoria da velocida

de de circulação da 'moeda deve ser elaborada como um ele

mento da teoria da procura'.

SeIder afirma que não se pode ignorar que, quando se dis

cutem as raz~es pelas quais os agentes econ~micos mant~m

uma certa proporção entre as receitas e as despesas, eles

estão fazendo na'realidade uma escoLha ,

V, então, não é considerada como uma proporção arbitrária

que depende da relação mais ou menos mec~nica entre o 'mo

mento,em que se recebem, as receitas e o momento em que se

realiza a despesas.

Crlticas à Teoria Quantitativa

1- A análise da velocidade de circulação da moeda é frapa,

pois ela se baseia numa tautologia.

Na realidade, •..a equaçao de c~mbios dupla tautolo#e uma

gia, pois esta teoria afirma que as despesas totais

num perlodb podem ser explicadas indiferentemente por

M x V ou P x T. A expressão resulta ver-dadeLr-a, .í.rrd e
. .

.pertdentemente de qualquer validade '- .empl.rl.ca.

Maé também não se deve esquec~r de que as tautologias

contribuem muito par~ esclare6er as idéias em todqs as
• Ao •••~l.enCl.as•

Fr-Ledmari (13)., através dos estudos realizados, conse
(13) 'I'h o Demand 01' Mon ey some Theoriéal and Imperical

sults.
·Occasio~a1 Papers. 68
.National Bureuu of Econumi~Research - 1959

,.

Re

~.' .
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gue explicar, ao 'mesmo tempo, as ocilações clclicas e

a tendência secular à diminuição de V em :funçã~ da re!!

da permanente per capita•.Segundo Friedman, a moeda ,
e

um bem superior; visto que a demanda dos serviços da

~moeda aumenta, mais que proporcionalmente, que o

aumento da renda, p~de-se, en~ão, prever um decllnio

de V quando há um desenvolvimento econômico maior.

Durante o perlodo de expan sâo.,V aumenta porque a ren

da corrente é superior à renda permanente; o inverso a

contece em perlodo de recessão. Friedman apoia-se, en

tão, nos ·"e:feitosda renda" para explicar, ao mesmo -
tempo, o movimento secular é o movimento clclico da ve

locidade de ci~culação.

Mas deve-se reconhecer que as f'Lu tua ç ô es da veLocí.da

'" 'de de cir~rilação e da procura da moeda não têllisido ab

solutamente. justi:ficadas, mas a posiçã~ da escola mone

tarista, segundo a qual existe uma :função estável da

procura de moeda que é fundamentalmente independente _

do volume da moeda, não está em contr~dição com os fa
tos ,

2- A análise da velocidade de c-í.r-c uLe ç âo é uma análise par

cial.

Muitos crlticos acham que um dos grandes méritos da
macroeconomia moderna é que ~la trabalha com modelos

A • ~ •autonomos do s1stema ecohom1co, os quais reconhecem eX

plicitamente que tudo depende .de todo bresto".
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~les consideram a análise da velócidade da moeda "par-cLaL"

pois, segundo ·eles,.a análise tratá' como' "dados" certas _... ..var~ave~s que sao na realidade influenciadas pelos valo
, .

res das outras variáveis na tautologia d~s cimbios. Não
podemos deixar de reconhecer aimportincia da interação ~

t~e as diferentes partes de um sistema econômico; mas se

ria.falso reconhecer que a análise da velocidade de circu
.'. .

lação da moeda é inferior ao cálculo. mai s complicado da

teoria Keyne~iana de despesas e receitas •

Na 'realidade, o que importa não •e a elegância matemática
de um modelo, mas, sim, que este explique as relações em

'- .p~r~caB seguras que podem ser utilizadas para resolver os

problemas reais na economia. Os modelos de .equa ç âo sí.muL«

tinea utilizados pel~s Keynesianos não ~stão livres de er

r'os, Por exemplo,. eles consideram um aumento de M como re

1 sultado de uma diminuição dos coeficientes de reserva 0-

briga t~ria dos banco s comerciais •.Os modelo s Keynesiano s
..•.geralmente preveem que a taxa de juros vai diminuir e que

a produção tem tendência a crescer e os efeitos no nivel

de preços são negligenciados. Os monetaristas modernos

consideram que o nivel de preços e, possivelmente a.produ

ção vão aumentar, enquanto que as taxas de juros são rela
tivamente pouco afetadas. Ai podemos nos perguntar qual
.das duas predições ~ aquela que retrata melhor o que real

I·
mente acontece na economiai A re~po~ta s~ pode ser dada
pelas observações ernp Lr-Lc as dos:fenômenos ..•. .

e co no ma.c o s ,

A velocidade. de circulaçio da moed~ eo
',mÚIt:i.pJ:icadorKeynesiano

A comparação da estabiLidade da função de velocidade de
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. (14)circulação e da função de poupança Keynes1ana foi feita

por Milt~n Friedman e :David Meiselman com base em dados ameri

canos e por George Macesich, em dados canadenses. Friedmau a-

firma que, de acordo com a ieoria da despesa e da renda, a va

riação da renda global é igual ao produto da variação das de~

pesas'aut~nomas, (isto é, outras que as despesas de consumo)e

de um multiplicador K em todos os perl~dos.
/

AY =6.,l\·· .• K
s (1)

Enquanto que, de acordo com os monetaristas:

D.. M • V (2)

Na realidade, diz Friedman, A C substitui à Y nas duas equ~
ções, ,-com~ objetivo de evit.ara f~lsa correlação que aparece -.

'nã equação (1), se se faz depender a renda de um dos seus com
•. 1·

- po n en t e s A.

Logo, é preci so calcular a correlação entre 'li Y e Â A e en
tre 6 Y e Â M em diyersos perlodos e para diversas defini
ções de vari~veis. Os resultados obtidos por Friedman e Mei-
. (15) Nselman mostram que a relaçao entre Â Y eb M foi mais

, Nestavel do que a relaçao entre Â Y . e Á A,
,com uma so exce

~ão~ justament~ no decorrer dos anosJO quandb Keynes escre
via a Teoria Geral. Um resultado similar foi obtido por Mace

sich,com dad6s do Canad~, dur~nte o perlodo de 1926 a 1958.

.(1[:1:)SeLden ;'>Belgiqu,e,Octobre, 1965.'
(15) Therelative Stability of Mon~tary.Velocity .and the In-

te~esment Multiplier in the Uni~ed States. 1897-1958.
Milfon "'~riedmanand David Neiselman - .1963.

;~,

I
~·

~..'••.:

i:'
~ r ,

r-
I
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Poder-se-ia supor que os resultádos não são concluintes
. t '~so e, que uma parte da influ~ncia que as despesas auto-

nômas exercem sobre o consumo se produzem por meio de va

riaç~es induzidas do estoque monet~rio. Por outro lado,

poder-se-ia pensar que uma parte da influência da moeda

sobre o consumo age através do "viés" das variaç~es das

taxas de juros e das variaç~es das despesas autonôm~s re

sultantes.

Friedman e Meiselman também examinaram essas possibilida-'

des através de correlaç~es parciais. Os resultados confi.E,

mam a interpretação da Teoria Quantitativa. A correlação

entre as despesas autônomas e as despesas.de consumo caem

br-utaLment e quando a mo~da é mantida constante; a corre-

lação entre a moeda e as despesas' de consumo é apenas afe

tado quando as despesas autônomas são mantidas constantes.

Eles concluem, então, que uma parte importante da relação

entre o consumo e as despesas autônomas é umainfluênci~-

Lndi r-eta da moeda nas decis~es de consumo.

o que se pode dizer com .relação a esta comparação é que

é muito diflcil de afirmar qual das duas te6rias é a que

melhor explica o's'fenômenos econômicos. E muí,to pr-ovaveL

qüe e~istam certo~ tipos de problemas •.. .econom1COS que -sao
mais i~ceis de examinar utilizan~o-se a teoria da despe-

I sa e da renda, enquanto que outros serão melhor analisa-

.dos através da velocidad'e de circulação da moeda. Em todo

caso, os economistas t;m muito a .ganhar utilizando os ins

"I"
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trumentos de análise para explicar os fenômenos econômicos.

A diferença entre Friedman e Key;nes; segundo Joan Robinson,
\

não está na análise, mas na importância ~elativa dada a c~

da tipo de explicação. A doutrina de Friedman, diz ela ,
implica, em primeiro lugar, que a moeda tem um papel muito

importante não como lndice, mas como causa da instabilida-
de.

Para ela, Friedman, num primeiro momento, parecia sugerir
que um controle correto da polltica monetária podia estabi

lizar a economia. Mais tarde, ele afirmara que é muito di-

flcilpara as autoridades monetárias encontrar a polltica

adequada e que uma'polltica inadequada exagerava a instabi

~idade, do que decorria que a melhor po·ll.tica.era fazera~

mentar a quantidade de moeda a taxas que seriam apropria
,·f das se a economia aumentasse a essa taxa.

Segundo Joan Robinson, ai se encontra o ideal de Simons
ou seja, um M constante, adaptado aos conceitos modernos _

de crescimento, mas sem nenhuma das reservas que o faziam
hesitar a recomendar essa polltica.

I
I,

o papel desempenhado, na teoria Keynesiana, pela taxa de
juros sobre a pr~ferência pela Ldquí.dez foi, segundo Joan
Robinson, deformado de uma forma ou de outra ,para encon
trar uma versão da teo'ria quantitativa,. ãs to é, 'existe uma
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quantidade M que pode ser reconhecida e definida, para a

qual as variações têm uma influência determinante nas va-
~.

riações de Y.

Ela conclui que "todo o argumento das duas escolas con-
siste em ler a equação quantitativa da esquerda para d.!.
reita, em vez de fazê-lo da direita para esquerda (16)

'.

(16) H~r~sies Economiques, Joan.nobinson, Calman Levy,
Franc~, 1972i p~g. 151.



CONCLUSÕES

A análise da comparação entre os pensamentos de Joan Ro

binson e Milton Friedman permiti-nos observar tr~s impor-

tantes aspectos:

O primeiro foi a constatação de que os d()iseconomistas -

numa etapa do desenvolvimento do seu pensamento,rev~m as

I
I
I
~

I
I
I
I·

I
I
I. ,.

li

~

~.

~•

. -poslçoes anteriores e com muita coragem confessam ter er-

rado na interpretação anterior, passando a sugerir uma

nova teoria.

O segundo foi observar o comportamento diferente que as-

sumem Joan Robinson e Milton Friedman na análise dos fa-
Ã •tos economacos,

E finalmente o terceiro aspecto foi comprovar a nossa te

se ~n~cial, qual seja, a posição antag~nica dos dois eco

nomist~s frente a análise das teorias econ~micas4 As duas

posições não são mutuamente exclusivas', mas divergem nas
co nc Lu sô e s ,

1- 'Joan Robinson em 1953, ~reconhece ter errado 20 anos atras

ao seguir o'pensamento de Pigou. que tinha eLabor-a do sua a

nálise baseado na posição estática da teoria de Marshall.

O certo, 'segundo ela, teria sido analisar a concorr~ncia

im~erfeita seguindo o aspecto din~mico ,da teoria de Mar-\
i

shall, isto ~e, tomando em considéração o tempo, elemento

fundamental para a análise econ~mica.1

Em 1953 elafazt tambéPluma'reavali~ção de suas posições,
reestruturando o seu pensamento quanto a c0ncorr~ncia per
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feita e afirma que o aumento de'uma unidade na produção

da empresa não vai ter um efeito perceptlvel no preçotco~

trariando o que diss~ em 1933.

I
Esta fase de reavaliação é semeihante à que Milton Fried

man passara em 197~ quando retoma posição quanto a infla-

I
çãoe desemprego por não estar "satisfeito com suas idéias

anteriores. Prop~e então uma nova teoria~ a taxa natural

I de desemprego, onde iniciando de uma posis:ão estável o·

produtore~frentaráuma procura anteci~ada à qual o fará

I pensar que é umà demanda favorável para o Seu produto e

c, não perceberá se essa mudança é· especial para ele ou para

I todos. Assim um comportamento racional o fará aumentar a

produção e estará disposto a pagar salários' nominais mais

-, a·i-tos.Para os trabalhadores se converterão em . l' .sa ar~os

reais maiores, e.para os empregadores os custos serão .me
.·1

nores vistosos aumerrt o s de produção. Mas isto é uma si-

tuação temporária.

I
I contlnuo aumento

e!um
I
I

preços ajustarão a percepção à rea~i-

o aumento da.taxa de crescimento da demanda nominal

de

I
dade até o ponto de trabalhadores e empregados acharemos

I

.contratos injustos e o nlvel de .emprego voL'ta ao seu '-n:L-

vel anterior.

I
No entanto t como Friedman mesmo' reconhece, esta teoria não

I .tem sido suficientemente explorada.

11- Oposiciónamento diferente dos d~~s eco~omistas para ana

.lisaros fenômenos ·econ~mico.sestariam explicados pela
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forma como eles encaram os fatos: Joan Robinson analisan

do os problemas .A. ••econom~co sa luz de uma investigaçio filo

J ~ófica, questiona os méritos da teorfa econômica e tam-

bém, os cânones para julgar 'a adequaçio d~s explicações

propostas.

Pergunta ela: a teoria econômica está cumprindo o seu ob
, 'jetivo de alocar recursos entre usos alternativos para o

bem, estar de todos os indivlduos? Será que a teor~a econô

I mâ c.a po de explicar e predizer as ocorrências econômicas

I
do'mundo em que vivemos? Suas asserções, portanto, podem

ser confrontadas ~om os fatos de nossa experiência. Será

que si~ amparadas por uma evidência emplrica?

~as'suas observações, ela reiiera que até o presente, ca~

da vez mais uma proporçi~ maior da populaçi~ a camada ma~

desprovida de recursos - participa do processo de distri

- -.. b~içio da renda numa proporçio que a muito custo é manti

da constante nos palses desenvolvido.s. '-Nos pa~ses. subde-

senvolvidos esta proporçio diminui e a percentagem da ren

da total percebida por esta camada é cada vez menor.O fa-

to que fornece a base explicativa para esta ocorrência
,
e

o aumento da produtividade que não se distribui entre ·os

fator~s da produçiq; ela é apropriad~ na ~nsia de perpe-
I
I tuar a acumulaç~o d~ capital. . ,

I Milton Friedman, pelo'contrári~, tem dedicado o seu es -

forço para "a reformulaçio de teorias
lO. •econornlcas e para

r-e aLâ zer- t:t"abalhosde pesquisa p!"ofunda.:com o objetivo de

,próvar a validade 'emplrica das .suas proposições.
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Ent~e suas teori~&, as que s;o co~s~deradas de maior im-

portincia no ~mbito do~c6nhecimento da ci~ncia econ~m{ca

estão a teoria da renda permanente incorporada à famosa

funç;o consumo e trazida para a reformulaç;o da Teoria

Quantitativa da Moeda.

A Funç;o Consumo de Friedman, formulada como resposta a

Função Consumo de Keynes, tem sido considerada válida pa-

ra perlodos estáveis e de longo ~razo~ O problema da desi

gualdade na distribuição da renda faz com que as asserti

v'as desta funç;o no curto prazo e para perlodos instáve~s
....nao sejam verdadeiras.

..

fi: preciso dizer qüe não há dÚvida nenhuma de que esta teo

ria constituiu uma valiosa co~tribuiç;o ·para a teoria eco

'- n~mica e para o aparecinlento de novas propostas de f'unçâo

. '
consumo como as desenvolvidas por Modigliani e Brumberg •
fi; certo ta~bem que co n t í.rruar-âo a aparece.r·novas ·proposig;es

na tentati va de explicar o comportamento do consumidor, a}!!

paradas na Função Consumo de Friedman.

Destaca-se, ainda, a reformulação da Teoria Quantitativa

da Moeda, pois apesar d~ não estar completamente verifica

da empiricamen~e, a posição de Friedman não está em con-

tradição cornos fatos. Isto está .demonstrado no exaustLvo

estudo realizado da hist~ria monetária dos Estados Uni-

dos, considerado c-orno o mais completo .estudo realizado
\

a

te o momento neste campo.

Estudos realizados demonstram que, comp'a r-a t.Lvement e, a
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I
Teoria Quantitativa de Friedman e a Teoria Monetária de

I Keynes, revelam-se igualmente boas· para justificar os

fenômenos .... ,
e cono maco s ,

111-0 caminh6 a .seguir para a soluç;o dos problemas ..•econo

I micos e sociais nos revela a posição antagônica dos dois
~:

economi sta s, /.

Joan Robin~on n;o está de acordo com Uma polltica neu-

I tra onde o governo tem apenas a tarefa de manter o #,n::t.

vel da procura efetiva ajustando a p r-op e.nsjio a consumir

e a indução para investir, deixando tudo b mais ao li-

vre jogo das forças econômicas. O estado, segundo ela,

tem que por em jogo todas as pollticas que permitam a-

tingír o objetivo de reduzir as desigualdades de consu

mo e cOllsequeritemente·da renda: reduzir os impostos ou

taxas, tr-an s f'e r-Lr- o seu' peso onde o consumo pode aumen-

tar para aqueles onde pode diminuir, encorajar a concor

r~ncia de maneira a reduzir as margens de lucros, ou au

mentar os subsldios ou encargos com serviços sociais,aE,

mentar as despesas governamentais no investimento, dire

tamente ou através de indústrias nacionalizadas, urna aE!

pla pOlltica de credito de modo a encorajar o investi-

mento privado, etc.

Mil ton Er-Le'dmari ,
,.pelo contrario, afirma -q u e a interven

I çã6 do governo repre$enta o prinGipal obstácul<;,ao cre~

'cimento econômic.o. Para ele as avançadas civilizações -

~anto na' arte como nas • A •c a errc a a s , indústrias, agricultu-
, ,ra,·comerc::t.o, etc, ....nuo vieram de governos centralizados;

_ ..---------- ~.
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o progresso deve-se ~ manifestaçio de g~nios individuais,---

-ou a um clima_ social que permitiu a diversidade de ex-

pressão. A intervenção do estàdo só conduz ~ estagnaçio

e tira a liberdade dos indiv1duos, liberdade esta que ,
e

indispensável para que o capitalismo competitivo,através

das empresas privadas que atuam no livre mercado, se de-

senvolva e atinja os seus ob j etí.vos,

Para Joan Robinson essa forma de pensamento , ,so e explica-

I da pela supere~trutura capitalista responsável pela de-
sigualdade no consumo, a paixiopelo poder, a carreira e

a hierarquia social baseada na riqueza. Mesmo a saúde

I
tem s~do prejudi~ada pelo sisiema;a poluição nio é con

trolada porque haveria diminuição nos lucros. O bem es-

tar é sacrificado pela lucratividade. ~ isto, por ironia,
,e legitimado pelos trabalhadores que, assustados pelo

_fantasma do des-emprego, concordam com todas as decisões

"protetoras" dos empresários. Assim, as grandes compa-

nhias podem devastar o planeta auferindo aLtos lucros que

irão garantir empregos.

O problema mais grave transparece na interpretação

c í.aL dada ~ teoria do pleno emprego de Keynes.
par-

1-
,Segundo Friedman, -o capLtalismo foi-cor-r-ornp i.do apos a

grande cris~ d~ 19~9 qu~ per~itiu a Keynesconvencer os

governos dos pa1ses indus~rializados de que el~s, neces-

sariamente~ teriam de intervir no regime de eco~omia de
mercado -a.com a finalidade de assegurarem -a -expansao e o

pleno emprego.
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I Para Joan Robinson, o',grave erro de Keynes foi justameE:,

te que ele deveria ter falado não só da quantidade do

emprego, mas também da qualidade do emprego, ou' seja ;

'com que finalidade o emprego seria usado. Em vez de fa

zer isso, Keynes entregou-se ao sonbode um mundo agra-

d~vel em que quand~ o "investimeritotivesse sido

do ao nlvel de pleno emprego, por cerca de trinta anos,

manti

todas as necessidades de instalação de capital ieriam -

I sido satisfeitas, a renda advinda da propriedade teria

,sido abolida, a pobreza j~ haveria desaparecido e, en

tão~ a vida"poder-se-ia iniciar.
'" ,

Mas, os gover-no s "aproveit anam para se lançar na corrida

armamentista, " ,convertendo o agradavel mundo sonhado por
I

,~

Keynes num pesadelo de terror.

o que mais impressiona em Friedman é a sUa colocação de

que a diferença de renda é questão de sorte; esta idé

ia parece-nos excessivamente evasiva e até mlslica,pois
-colocar o bem .e star- de um povo nas maos de um f'a tor ab-

solutamente intanglvel, é subestimar toda a " ,. "experlencla,

o conhecimento e o esforço realizado pelos cientistas

econ~micos, incluindo ele próprio, na tentativa de en-

,contrar ~oluç~es para as diflceis quest~es socia~s do

homem.

,Ele se·contradiz quandoap~resenta como uma solução

ternativa o imposto ,negat;i.vode'rendae ao mesmo

aI

tempo
. "coloca nas mãos da sorte ,:asolução final "doproblema de

r'

m
t3
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distribuição da renda,questão crucial que afeta a maio
r-:

I ria da, população mundial que tem acesso a uma pequena
..parte do produto gerado pelas naçoes •

Portanto, ..Joan Robinson com toda razao pergunta: para
"que então queremos o crescimen.to, a quem ele vai bene-

ficiar'?

I Na""oh'a' trespos a, mas sabemos que a grande maioria da p~

pulação não ser' beneficiada. O confronto dos fatos re-

·vela a desigualdade do poder de compra, ficando as ne

cessidades b'sicas da 'grande maioria dos individuos in

satisfeitas. As necessidades t~ivi~is de uns poucos ..sao

plenament-e atendidas em det'r-Lme nt.odas necessidades b'
sicas de muitos. Quanto maior o nivel ~~ consumo de .uns,

mais desconfort'vel se torna a vida de outros.

A luta de classés ~ um problema sem solu~ão: os traba-

lhadores lutam para salvaguardar sua parte' no produto -

da indústria; as corporações lutam para ,impedi-los de

conseguir isto.

Essas ',.ocorr.encias A •e c o rio rm.c a s , tão iinportantes para a hu

manidade, não são resolvidas pela ,teoria econ~mica.Joan

Robinson acredita que esta é uma. questão de soJ.uções,

trabalhosas, mas não aceita a posição dos economistas

Para ela, o~~conomistas deveriam ter a humildade e a

decência de reconhecer sua impotência parasoJ_ucionar

estes problemas~
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