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Macroeconomic Analys1s} EDWARD SHAPIRO, Nova Iorque. Harcourt
& Prace, 1966, 618 p.

o

livro de EDWARD SHAPIRO, Macroeconomic Analys1s} é minucioso
no explicar a conexão da renda, produção, emprêgo e preços. Em
linhas gerais, é uma reprodução do livro de GARDNER ACKLEY, Macroeconomic Theory. É elucidativa a combinação dos fatos na seguinte
seqüência de análises:
a) funções agregadas da oferta e da procura;
b) oferta e procura agregadas e nível de emprêgo;
c) oferta e procura agregadas e nível de salários.
A explicação é desenvolvida nas páginas 386 até 390. 1!:sse exame
é importante. O autor mostra, no gráfico 17-6, como. uma redução

da taxa de salário dificilmente assegura a manutenção do nível
de renda. O motivo dado é caracteristicamente keynesiano, ou seja,
uma propensão marginal a consumir inferior a um, notadamente
na parte do lucro (Ver parágrafos 4 e 5). Há, entretanto, uma
passagem relevante, no parágrafo 2: «The percentage increase in
employment may be less than, equal to, or greater than the percentage cut in wage rate, depending on the elasticity of the relevant
reaction of the marginal product of labor curve».
A elasticidade da produção marginal do trabalho, indicada por
ACKLEY e repetida de maneira mais minuciosa por SHAPIRO, em
relação aos preços nominais e reais (páginas 405, 408 e 410), auxilia
bastante a compreensão do fenômeno da produção, emprêgo e produtividade e permite verificar o ponto nevrálgico entre os acertos
e as falhas nas análises clássicas e keynesianas, conforme veremos
adiante.
d) Produtividade do trabalho, taxa de salários e nível de preços.
f:sse conjunto de observações, mencionado na página 390, que
começa com a ênfase da eqüivalência do preço de venda do produto
com a relação salário e produto marginal, desdobra-se no exame
da denominada teoria clássica, capítulo 18, sob quatro aspectos:
aumento de emprêgo, com suprimento monetário invariável; aumento
de produtividade, com suprimento monetário invariável; aumento
de salário, com suprimento monetário invariável; aumento de salário,
com suprimento variável. SHAPIRO torna mais enfática a argumentação de ACKLEY com exemplos numéricos.
São os seguintes os exemplos resumidos em um quadro onde a
variação da quantidade de moeda é indicada na hipótese 5:.
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A hipótese 2 expressa o mesmo processo produtivo da hipótese 1
- técnica constante - utilizando maior quantidade de trabalho.
Há, ~r êsse motivo, um decréscimo de produtividade marginal e,
por causa dêsse decréscimo, decresce também a taxa de salário e
cai o preço de venda do produto. Com essas modificações, aumenta-se
o emprêgo, aumenta-se a produção, sem interferência monetária.
As modificações da taxa de salário e do preço correm por conta
das variações nas quantidades de emprêgo, produção e produtividade
marginal.
Na hipótese 5 verifica-se a variação monetária, sem a menor influência sôbre a quantidade de emprêgo, produção e produtividade
marginal. A inclinação da reta representativa da produtividade marginal persiste inalterada. Com o acréscimo monetário sobem proporcionalmente a taxa de salários e o preço médio dos produtos.
preocupação de ACKLEY, seguida por SHAPIRO, é dividir a
análise em dois setores: o real e o monetário (hipóteses 2 e 5). O
salário real, o nível de emprêgo e a produção são determinadas
exclusivamente pelos fatôres reais, notadamente a produtividade
marginal do trabalho. O salário monetário e os preços são exclusivamente influenciados por fatôres monetários e não têm efeito
sôbre as magnitudes reals.
A

Crítica

A análise é excessivamente forçada, mesmo como primeira aproximação, para distingujr o fenômeno Teal do fenômeno monetário.
Observe-se uma inconsistência lógica: Tedução de produtividade marginal e, portanto, aumento de custos) mesmo em têrmos reais, e
baixa de preço. O que se depreende das lições dos clássicos é baixa
de preço com aumento de produtividadej por outro lado, aumento
de preço, com o acréscimo do custo marginal. Há, portanto, uma
interpretação um tanto exagerada quanto à fixidez de suprimento
monetário, o que leva muito longe a dicotomia entre o setor real
e o setor monetário. Vamos, pois, tentar dispor os têrmos de maneira menos arbitrária, fazendo mais justiça à análise dos clássicos
e, ao mesmo tempo, realçando melhor a contribuição keynesiana.
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Retificação da Análise dos Clássicos

o

conjunto do sistema produtivo (instalações, máquinas e equipamentos existentes) conjunto, geralmente denominado de estoque de
capital comporta determinadas quantidades de emprêgo. Das combinações do emprêgo com o estoque de capital resultam as produtividades marginais do emprêgo.
Se considerarmos a hipótese 1 (ver quadro anterior), do exemplo
numérico, como sendo de equilibrio, com pleno emprêgo, diremos
que em relação ao estoque de capital existente, em determinado
momento, a produtividade marginal de equilibrio é 2.00 (coluna 5
da hipótese 1). Essa produtividade marginal 2.00 corresponde ao
pleno emprêgo, no sentido de ser o estoque de capital existente e
adequado ao emprêgo de 100. Se o número de emprêgo aumentar
(hipótese 2), a produtividade marginal declinará, assinalando uma
utilização antieconôrilÍca do estoque de capital. Há excesso de utilização da capacidade produtiva que, monetàriamente, se refletiria
em forte aumento de preços e diminuto acréscimo de renda real,
com acentuadas possibilidades de baixa dessa renda, em períodos
subseqüentes. Se o emprêgo diminuir (hipótese 4) será deficiente
a utilização do estoque de capital.
Os assinalados afastamentos da produtividade marginal (2.00) é

que caracterizam o desequilíbrio. Ambos os casos, o de redução de
produtividade marginal por excessos de emprêgo ou o falso acréscimo de produtividade, por deficiência de utilização do estoque de
capital, conduzem ao declinio do nível de renda. Como conduzem
ao declinio da renda, se no exemplo numérico persiste o montante
global da renda de 300, em qualquer uma das hipóteses?
que no
. exemplo numérico, além das. inconsistências de lógica,
pressupõe-se uniformidade técnica de tôdas as emprêsas participantes do conjunto do sistema. E essa uniformidade não existe na
prática, nem é justificável teoricamente.
É

A produtividdae marginal 2.00, na primeira hipótese, é uma produtividade média, contendo diferentes graus de elasticidade produtiva. Enquanto algumas emprêsas estão em condições de expandir
sua produção com produtividade marginal constante, em ampla faixa
de acréscimo de emprêgo, outras atingem ràpidamente o ponto de
decréscimo de produtividade marginal. É impossível às últimas em196
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prêsas operarem com as primeiras em caso de expansão, com declínio de preço de venoo dos produtos. As primeiras, dotadas de
produtividade marginal constante, estão em condições de pagar
maiores salários, pois o aumento de emprêgo não lhes reduz a
produtividade marginal. As últimas, na concorrência da procura de
emprêgo, são forçadas a pagar salários mais elevados do que a produtividade marginal do trabalho lhes permite alcançar. Nestas condições, se houver inflexibilidade de suprimento de moeda, ficam na
impossibilidade de elevar seus preços. E sem elevar seus preços não
poderão expandir. sua produção. Contribuirão negativamente para
a formação da renda global, quer direta, quer indiretamente. Diretamente, por não expandirem a produção; indiretamente, porque a
deficiência da oferta de seus produtos acarretará dificuldades à
expansão das emprêsas mais eficientes. A diferenciação dos graus
de elasticidade produtiva não permite concluir pela possibilidade de
expansão econômica com um suprimento invariável de moeda.
Cabe, ainda, outra ponderação. O estoque de capital é um conjunto
de capacidade produtiva para o mercado de consumo e para o
mercado de investimentos. O incentivo aos investimentos depende
da expectativa de resultados e essa expectativa está ligada à modificação da produtividade, como fim, e ao levantamento de recursos
financeiros, como meio. Com a flexibilidade monetária, ambos os
grupos de emprêsas, as de maior e as de menor eficiência técnica,
estão aptos a auferir lucros que, reinvestidos, permitirão, em grande
parte, atender ao requisito de financiamento da construção de novas
instalações e a elaboração de novas máquinas. A flexibilidade monetária atende, simultâneamente, à melhoria de perspectiva e à facilidade de levantamento de recursos financeiros.
A situação monetária oposta confirma o raciocínio anterior. Se
houver excesso de suprimento monetário, a expansão a custos crescentes tornar-se-á muito acentuada; os preços subirão sucessivamente e a pressão do consumo, por fôrça da expectativa de novos
aumentos de preços, aumentará, em prejuízo da poupança. Em conseqüência de tôdas essas influências negativas, os acréscimos dos
investimentos diminuirão, refletindo-se essa tendência sôbre o nível
global da renda.
A modificação do nível de preços é apenas a indicação do resultado
de ocorrências múltiplas, verificadas de um periodo a outro. DuResenha BibZiográfica
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rante êsse período, há alterações nos preços relativos que vão influir
na intensidade da variação do índice geral de preços. O fluxo monetário infiltra-se no mercado financeiro exercendo pressões diferentes, segundo as diferenciações nas condições da produção e da
procura. Se existe uma procura acentuada do produto x, o fluxo
monetário tornará mais pronunciada a relatividade do preço dêsse
produto. Se o custo de produção de uma emprêsa estiver aumentando, por fôrça de maior emprêgo, o fluxo monetário tornará mais
pronunciada a relatividade de preço dêsse produto. Se o custo de
produção de uma emprêsa estiver aumentando, por fôrça de maior
emprêgo, o fluxo monetário tornará mais pronunciado o acréscimo
de custo. O fluxo monetário modifica a relatividade dos preços do
setor realJ intensificando-a ou reduzindo-a, positiva ou negativamente, em relação à composição e ao nível de renda nacional.
Resumo

Em resumo: a análise de ACKLEY, ao fazer referência a um indícador de produtividade de emprêgo, em relação a determinado estoque
de capitalJ permite inferir, teoricamente, a presença de uma produ-

tividade marginal representativa de adequada combinação do emprêgo .
com o estoque de capital, em determinado momento. :Êsse indícador
de produtividade marginal pode ser entendido como sendo o índice
de equilíbrio econômico, segundo o estoque de capital. Se o emprêgo
se mantiver aquém da capacidade produtiva do estoque de capitalJ
é possível chegar-se a uma situação de oferta de produção equivalente à procura, a um nível de renda inferior ao que prevaleceria
se o estoque de capital fôsse melhor aproveitado. Nessa eqüivalência de oferta e procura que mantém a renda nacional equilibrada
não se pode vislumbrar um equilíbrio econômico porque existe desemprêgo em trabalho e existe capacidade ociosa. LOgicamente, os clássicos têm razão em negar a qualidade de equilíbrio a essa situação.
Há, portanto, mais uma questão de semântica na discussão entre
os clássicos e os keynesianos, no que concerne ao equilíbrio.
Onde é notável a contribuição keynesiana é no realce da influência
monetária, consubstanciada na variação da renda. Mas não há necessidade, para imprimir maior destaque a essa contribuição, de esvaziar-se, por completo, da análise dos clássicos, a variação da moeda
nas ocorrências da produção e do emprêgo. Na verdade os clássicos,
198
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ou mais corretamente, os neoclássicos, na preocupação de ressaltarem a utilidade marginal, como expressão do valor, afastaram-se
da economia dos agregados, iniciada com os clássicos e restabelecida
por KEYNEs. Daí certa falta de interconexão entre os preços relativos
e o nível geral dos preços e, sobretudo, na falta de relacionamento
entre os preços relativos e a renda nacional. Essa conexão é que
constitui a peça angular da análise keynesiana, cuja importãncia se
faz sentir pela diferença de condições de produtividade da3 emprêsas,
diferença a ser compensada pela influência monetária, melhor compreendida como o nôvo instrumental da propensão marginal a consumir, da propensão marginal a poupar, e da preferência pela liquidez. Todo êsse nôvo aparato analítico keynesiano passa a ser um
complemento à análise dos neoclássicos e não uma divergência analítica se dermos a devida atenção às diferenças de grau de elasticidade das produtividades marginaís relacionadas com os investimentos, fontes geradoras dos acréscimos da renda global.
E"toque de Capital e Investimento

No livro de DUSEMBERRY, onde a macroanálise didática encontra
inspiração, é assinalado com bastante ênfase, o incentivo à expansão
econômica pela redução do custo de produção, não, porém, em têrmos
de diminuição da taxa de salários e muito menos da redução da
produtividade marginal mas, ao contrário, pelo aumento da produtividade, por meio de investimentos sucessivos (ver a hipótese 3
no exemplo). Essa linha de conduta analítica nós a encontramos
de ADAM SMITH até KEYNEs.
O principal elo de ligação entre a micro e a macroanálise fixa-se
no investimento e na poupança. 1!:sses dois elementos abrangem,
simultâneamente, o individual e o global, do mesmo modo como
destaca e envolve as noções de fluxo e de estoque. O livro de
SHAPIRO é minucioso no tratar do assunto, sendo, entretanto, a
minudência prejudicial em alguns casos, principalmente quando estabelece a distinção entre eficiência marginal do capital e eficiência
marginal do investimento.

O estoque de capital conforme já assinalamos, significa a existência, em determinado momento, de certa quantidade de instalações,
máquinas e equipamentos. O estoque de capital é, pois, o resultado
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de investimentos passados. Sua manutenção e seu crescimento dependem de investimentos, do presente para o futuro. Mas ninguém
realiza um investimento para auferir menos do que propiciam as
instalações em uso.
Quanto maior fôr a atividade economICa, tanto mais provável
o aumento de custos das construções e dos preços das máquinas a
serem adquiridas. Embora favorável a perspectiva de receita, comparada com o custo do investimento, a eficiência marginal do mesmo
poderá vir a ser julgada insatisfatória, ao menos enquanto não melhorar a oferta de bens e serviços. Ê, também, importante o mercado financeiro. Há que levantar recursos para pagar as despesas
de realização do investimento. No intuito de simplificar o raciocinio, costuma-se fazer referência à taxa de juros, porque se fôr
módica, enfrenta-se com mais êxito o encarecimento do material.
De qualquer modo, porém, o incentivo ao investimento depende da
relação entre a receita esperada e o custo do investimento, sendo
de considerar-se a taxa de juros tão-somente quando seu nível
aproxima-se da taxa de eficiência marginal do in.vestimento. Com
base na hipótese dessa aproximação, costuma-se, como o faz SHAPffiO,
relacionar a taxa de juros (em equivalência com a taxa de eficiência
marginal) com o vulto dos investimentos. Ê nessa presunção que
a eficiência marginal do investimento tem por característica gráfica
uma curva descendente: quanto maior a taxa de juros, indicada
verticalmente, tanto menor o volume dos investimentos, assinalado
horizontalmente. À medida que se reduz a taxa de juros, expande-se
o vulto dos investimentos. Trata-se de uma simplificação compreensível mas um tanto nociva à exata indicação do fenômeno. Incorrese, fàcilmente, no êrro de considerar-se a taxa de juros, com exclusão
da taxa de eficiência.
A par da simplificação, SHAPffiO introduz uma complicação inútil,
quando distingue a eficiência marginal do capital e a eficiência
marginal do investimento. KEYNES fala em eficiência marginal do
capital. Mas, parece ter havido apenas· um lapso de terminologia,
porque por sua definição trata-se de investimento. Note-se que a
eficiência relaciona-se com a expectativa de uma série de anuidades,
relacionadas ao custo de aquisição das máquinas e equipamentos.
A eficiência é dada por uma taxa de descontos que nivela a soma
de anuidades esperada ao custo do investimento. Trata-se de efi200
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ciência, isto é, aperfeiçoamento produtivo, porque a taxa de lucratividade não somente deve superar o preço de levantamento dos
recursos financeiros para a realização de investimento como deve
manter-se acima da remuneração do existente estoque de capital,
oriundo de investimentos passados.

A presença do estoque de capital pode contribuir para uma expectativa insatisfatória de investimento. O mercado já saturado de
certo produto desaconselha a expansão de sua oferta. A grande
intensidade de construções e encomendas de máquinas, pela elevação
de seu custo, pode tornar desinteressante o investimento. Mas, se
se toma uma decisão de investir, a não ser por êrro de cálculo,
é de pressupor-se um resultado superior ao que advém do presente
estoque de capital. A lucratividade do presente estoque de capital
é que pode cair com a concorrência do estoque adicional, dotado
de maior eficiência. Causa, pois, dúvida o acêrto de raciocinio de
SHAPIRO e de sua representação gráfica em que assinala um decréscimo global da eficiência, abrangendo o estoque anterior e o estoque
adicionado.
Compreende-se que KEYNES tenha adotado essa ordem de considerações porque sua análise estava muito prêsa a um periodo de
depressão. Os custos aumentariam no sentido de recuperação de
preços já vigentes. Observa-se que KEYNES fala em sucessivos
aumentos de preços, sem referir-se à inflação, ao mesmo tempo que
afirma ser inflacionário o aumento de preços depois de atingilkt a
plena capacidade produtiva.

A ausência de separação entre artigos e novos empreendimentos,
somando-os em um todo uniforme e, sobretudo, considerando o resultado produtivo dêsse conjunto, como eficiência marginal do capital,
EMC, traz mais confusão que esclarecimentos à análise. E a confusão se acentua porque o investimento é tratado separadamente,
seguindo outra escala, ou seja, a eficiência marginal do investimento, EMI, que fàcilmente se enreda com a taxa de juros de mercado, quando de fato, é coisa distinta.
Relembremos a distinção estabelecida por ACKLEY, repetida por
entre eficiência marginal do capital e eficiência marginal
do investimento.
Segundo AcKLEY há duas explicações a serem dadas. A quantidade .ótima de capital nas emprêsas e a intensidade dos investi-

SHAPIRO,
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mentos. Assim como dizemos que uma emprêsa se acha em equilíbrio
isto é, em situação ótima de emprêgo, quando o valor do produto
marginal do produto coincide com o nível de salário e, portanto,
é inconveniente o acréscimo adicional de emprêgo, também podemos
afinnar que o estoque de capital é ótimo, Le., está em situação de
equilíbrio, se fôr desaconselhável a adição de capital. Em situação
de equilíbrio, não há incentivo à realização de investimentos e, portanto, o investimento líquido é zero.
Estabelecida essa premissa, consideram-se duas funções: uma de
eficiência marginal do capital; outra, da eficiência marginal do investimento. A primeira estabelece uma relação entre o volume do
estoque de capital e sua rentabilídade. Quanto maior o estoque de
capital, tanto mais acentuada a tendência de declínio de sua rentabilídade. A segunda estabelece uma relação entre a expectativa de
receita e o vulto de realização dos investimentos. Quanto mais intensos forem os investimentos, maior o custo de sua produção em
face da elevação do preço de bens e serviços e, portanto, menor a
expectativa de lucratividade do empreendimento.
De maneira resumida, o problema é apresentado em tênnos de
nível da taxa de juros. Se ao nível da taxa de juros, digamos de
6%, o estoque de capital fôr considerado em situação de equilíbrio,
não haverá incentivo à realização de investimentos. Com o declínio
da taxa de juros, digamos a 4 %, o estoque de capital requer uma
ampliação. Nestas condiçôes, há estimulo para os investimentos.

Não resta dúvida sôbre a existência do estoque de capital. Em
detenninado momento, registramos certa quantidade de edifícios,
instalações, máquinas, equipamento. Não resta dúvida de que êsse
conjunto é ampliável por meio de investimentos: construção de novos
edifícios, máquinas e equipamentos.
Convém, entretanto, frisar que o estoque de capital existente
corresponde a investimentos ~sadl:Js e o adicionamento do estoque
de capital prende-se a investimento do presente para o futuro. Há
uma descontinuidade entre o estoque anterior e o estoque a ser
adicionado, motivo por que a ambos não se deveria aplicar o conceito de eficiência marginal. A eficiência marginal é uma relação
entre a expectativa de receita e o custo do investimento. 1!:sse
cálculo foi feito no passado para os investimentos que se traI)sfor202
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maram, no presente, em estoque de capital. O adicionamento de instalações e equipamentos é levado a efeito porque há a perspectiva
de rentabilidade superior à atual. Quando, pois, SHAPffiO, seguindo
a orientação de ACKLEY, procura descrever uma inclinação descendente da curva da eficiência marginal do capital, conjugando o
estoque do capital anterior com a adição de estoques novos, sua
idéia traz embaraços à compreensão do investimento, não obstante
a sabedoria da distinção estabelecida entre estoque de capital e
investimento.
Diz ACKLEY que a distinção estabelecida entre eficiência marginal do capital e eficiência marginal do investimento visa a eliminar uma apresentação menos clara formulada por KEYNES quando
introduziu a idéia da eficiência marginal do capital, onde se confunde produtividade do capital com produtividade do investimento.
Mas essa falta de clareza, observada há vários anos por ABBA
é, por êste autor, eliminada. l!:le limita o conceito de eficiência marginal do investimento. LERNER diz claramente, no livro
Eccmomics 01 Control, citado por ACKLEY, que a denominação de
escala de eficiência marginal de capital de KEYNES êle substituiu
por escala de eficiência marginal de investimento e substituiu a
eficiência marginal de capital por eficiência marginal de investimento. Em resumo: LERJ.~ER muda a palavra capital por investimento e afasta a idéia de produtividade do capital por ser êsse
conceito mais ligado à análise da emprêsa do que à análise do
agregado econômico.
LERNER

A eficiência marginal é conceito peculiar ao investimento. É
conceito próprio e exclusivo do investimento porque se trata de
relacionar a expectativa de rentabilidade ao custo de produção, cuja
taxa de desconto representativa dêsse relacionamento há de ser
necessàriamente superior à taxa de rentabilidade do estoque de
capital já formado. Note-se, ainda, que ao se projetar um investimento, supõe-se o consumidor com a oferta de um produto de
melhor qUalidade ou de menor preço; prevê-se o aumento de salários,
o aumento de impostos e, também, em muitos casos, uma perspectiva
de economias externas, capazes de contribuírem para o aumento
de consumo do produto que se tem em vista oferecer ao mercado.
Isso tudo demonstra que o lucro do investimento vai muito além
da estimativa de lucro relacionada com o capital consubstanciado
~esenha
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no estoque acima referido. Observe-se, também, que o estoque de
capital atual pode oferecer uma rentabilidade modesta, não constituindo êsse fato um obstáculo à realização de novos investimentos
que podem prever rentabilidade superior. Devemos, pois, limitar o
conceito de eficiência marginal aos investimentos, e não estendê-lo
ao estoque de capital. Se assim procedermos, estaremos em condições de conceituar de maneira nítida o investimento e, com facilidade, distinguiremos a taxa de desconto, ou séja, a taxa de eficiência
da taxa de juros. É equívoca a relação entre a taxa de juros
e a intensidade dos investimentos. Podemos admitir uma escala
de eficiência marginal do investimento, traduzida por uma curva
descendente. À medida que aumentam os investimentos, declina a
taxa de eficiência, pelo encarecimento do custo de produção. Mas
a relação continua a ser entre a quantidade de investimento a ser
realizada e a expectativa de rentabilidade. A expectativa de rentabilidade depende de inovações técnicas, da melhoria da capacidade
gerencial, do acréscimo da renda, das tendências de consumo. O
custo de produção depende de disponibilidades de fatôres de produção e, conseqüentemente, da propensão marginal a poupar.
A taxa de juros é fenômeno relacionado com a rentabilidade do
estoque de capital existente. A taxa de juros advém da cotação de

títulos representativos de investimentos passados. Se êsses titulos
estiverem em alta, a taxa de juros tende a declinar; se estiverem
em baixa, há tendência da elevação da taxa de juros. A taxa de
juros nada mais significa do que o inverso da variação da cotação
dos títulos. Se um título normalmente oferece uma rentabilidade
de 10%, seu valor ao par é de 100. Se seu valor sobe para 200, o
comprador adquire um título de rentabilidade de 5%. Nesse
ambiente, torna-se bem mais fácil a colocação de títulos representativos de investimentos novos. Mas tal facilidade não é suficiente
para a realização de novos investimentos porque êstes dependem
da expectativa de rentabilidade e 00 custo de produção OOs projetos.
O incentivo poderia ser aproveitado para o lançamento de ações
novas, como meio de acumular recursos para a formação de reservas
nas emprêsas. Seriam recursos destinados ao financiamento de futuros projetos. Com êsse processo de drenagem de recursos, haveria
um decisivo meio de frear as especulações altistas, caracterizadas
pela compra de ações, com o propósito de ganhos de capital, em
vez de assegurar-se a liquidez dos títulos que é a precípua finaliR.B.E. 4/69

dade das operações em Bôlsa. A taxa de juros somente pode constituir um embaraço à realização de novos investimentos quando supera
ou iguala a taxa de eficiência, fenômeno caracteristicamente transitório, ligado a problemas mone1:á!ios.
InveStimento, Consumo e Teorias Sôbre a Inflação

No inicio do capítulo anterior fizemos alusão ao livro de DUSEMBERRY,
Business Cycles and Economic Growth em que os investimentos
estão relacionados com sua representação que traduz o sentido exato
do investimento, definido a partir de BoHM-BAWERK e desenvolvido.
por WICKSELL, como sendo um processo indireto de produção, no
propósito de modificar-se a escala produtiva com a finalidade de
imprimir-lhe maior eficiência. O processo de produção é indireto,
uma vez que a produção se destina à elaboração de meios de produção que, posteriormente, serão dedicados a produzir bens de consumo final. Primeiro constrói-se e instala-se uma escala de produção. Depois de concluída, produz-se o que vem a ser oferecido ao
consumo.
O investimento já foi mencionado no capítulo anterior, ao ser
considerada a eficiência marginal do investimento, na definição de
KEYNES. Mas se a definição é clara, ela é incompleta, pois não desperta a atenção para o aspecto indireto da produção. O realce é
importante porque os fatôres de pordução e os recursos financeiros
quando empregados na realização do investimento, deixam de estar
empregados no consumo. Êsse o motivo da distinção entre con81tmo
e poupança~ tão freqüentemente assinalada na contabilidade social.
Na análise keynesiana a poupança chega a ser um elemento
negativo. Em outros têrmos, a análise keynesiana baseia-se em
ambiente de ampla disponibilidade de fatôres de produção, por fôrça
da depressão econômica. A poupança, nesse caso, é um inconveniente.
A ênfase é dada ao consumo, como veículo apropriado à utilização
da capacidade ociosa e aproveitamento de trabalho desempregado.
O investimento - como fonte geradora de renda - deve situar-se,
de preferência, em realizações que somente vão ampliar a capacidade produtiva em futuro mais remoto; plantio de árvores, construção de obras que requeiram demorada execução, construção de
residências que irradia trabalho, mas, depois, pouco contribuem
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para o aumento da capacidade de produção. Adiciona serviços ao
bem-estar social, mas não adiciona capacidade produtiva no mesmo
grau que podemos verificar na construção de uma fábrica ou na
remodelação de uma fazenda agricola. Entretanto, se a economia
não se acha em depressão, se os fatôres de produção estão sendo
utilizados, a poupança passa a adquirir um papel de relêvo. É indispensável que o acréscimo da renda não se destine integralmente ao
consumo, porque, do contrário, será impossível aplicar fatôres de
produção no preparo de novos investimentos em seu papel de
ampliação da capacidade produtiva para a garantia dos sucessivos
acréscimos da renda nacional. Nessa fase de desenvolvimento, a
propensão marginal a poupar é mais importante do que a propensão
marginal a consumir. Esta, obedece a uma tendência natural com
o acréscimo da renda, tal como o observava KEYNES. Os indivíduos
ao auferirem maior parcela de renda despendem mais e êsse dispêndio multiplica-se em outros tantos dispêndios, forçando, assim,
3 elevação da renda. É preciso, porém, ql!e êsse movimento ascencional de procura agregada seja amparado pelo acréscimo da capacidade produtiva. E para financiar o acréscimo da capacidade produtiva, impõe-se a formação da poupança.
Quando em uma economia existe adequado balanceamento entre
a parcela do acréscimo da renda que se destina ao consumo e a
parcela que se destina à poupança, para financiar os novos investimentos, podemos admitir que a economia esteja progredindo em
razoável situação de equilíbrio. Se, entretanto, ocorre uma concorrência entre o mercado de consumo e o mercado de investimento,
isto é, se os recursos financeiros se tomam escassos, por excesso
de consumo ou excesso de investimentos ou excesso em ambos os
setores, alimentados por fluxos monetários, surge o problema da
inflação, tema muito bem desenvolvido por WICKSELL.
O fenômeno da concorrência da procura de fatôres entre consumo
e investimento é de notória relevância nos países em desenvolvimento
e menos relevante nos países dotados de elevada capacidade produtiva. Êsse o motivo das inúmeras divergências na ênfase da análise
monetária ou, melhor, nas diferentes explicações sôbre a inflação.
Há enorme gama de argumentações, desde a mais rudimentar relação entre a quantidade da moeda e o nível geral de preços, até
as considerações sôbre a variação do nível de preços, sem referência
à quantidade da moeda.
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Voltemos ao Capítulo I, parágrafo 2. Aí aludimos à curva de
suprimento que ascende a partir de certo ponto, depois de uma
expansão elástica, com acréscimo de produção e acréscimo de renda,
sem elevação de preços. Depois, o aumento da produção é relacionado à elevação de preços. A seqüência das elevações do nível de
renda decorre do aumento da produção e do aumento de preços.
Há, contudo, capacidade ociosa. O pleno emprêgo só se verifica no
tôpo do gráfico. Verifica-se, assim, o registro da elevação de preços,
sem que se tenha atingido ao pleno emprêgo. Existem fatôres de
produção disponíveis, utilizáveis no setor dos investimentos. Como
explicar a elevação de preços?
Já aludimos à disparidade de utilização das escalas de produção
existentes. Umas permitem expansão a custos constantes (produtividade marginal elástica); outras, atingem ràpidamente ao ponto
de acréscimo de custos. É compatível, portanto, a elevação de preços
com a presença global de capacidade disponível. Observe-se porém,
que o gráfico desenhado por SHAPIRO compreende uma fase de
depressão, quando há empenho em forçar a elevação de preços.
Nos Estados Unidos, co~ base no período de 1957-59, os preços
em geral, entre 1925 e 1929, mantiveram-se em tôrno de 54. Em
1932 caíram ao nível de 35. Poder-se-á falar em inflação na subida
verificada de 35, em 1932, para 43 até 1940? Essa alta foi delibercuUJ, no propósito de elevar salários e de imprimir impulso ao consumo. É lícito, nesse caso, falar-se em inflação motivada por um
impulso no custo de produção, conforme se costuma alegar? Parece
pouco plausível. Mas a idéia arraigou-se e veio, mais tarde, servir
de inspiração a uma relação entre a variação do nível salarial e
o nível de desemprêgo. O economista A. W. PHILIPPS precisou essa
relação. Seu trabalho deu margem a grande número de comentários
e de pesquisas econométricas. A idéia consiste em manter-se o nível
de preços com a elevação de salários, desde que se tolere certo
grau de desemprêgo. Essa situação permite, como corretivo, reduzir
o salário excedente, isto é, o salário superior ao nível da produtividade marginal e, nesse caso, torna-se possível reduzir-se o desemprêgo, sem provocar a elevação dos preços.
O modêlo de PHILIPPS é deficiente porque não abrange a variação
de produtividade. Nessa ordem de considerações, o professor ROBERT
SoLOW, em sua pesquisa econométrica, introduz um índice de utiliResenha Bibliográfica
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zação da capacidade produtiva. Chega à conclusão de que, no penodo
considerado, o acréscimo do custo do trabalho em 1 % influi menos
de 50% no aumento dos preços, isto é, o custo dos preços é de
0,4%. Podemos admitir suficientemente amplo o esquema adotado
por SOLOW? Seu modêlo parte do seguinte pressuposto: «Is alI inflation a consequence of excess agregate demand? Or can there
be something like an autonomow; push on the price leveI originating
on the cost or profit side, even in the absence of excess demando
(You will notice tha~ I am not raising the issue between versions
of the quantity theory of money and theories that emphasize the
flow of income)>>. Proceedings of a Symposium on Inflation Levei)
New York University, 31 de janeiro, 1968.
As variáveis escolhidas por SOLOW, para seu modêlo são: variação
dos salários relacionados com o produto industrial, em têrmos reais;
variações do deflator da produção agrícola e indice de utilização
da capacidade produtiva. São êsses elementos suficientes para medir
as influências preponderantes sôbre o nível de preços?

Sem dúvida havemos de convir que as variáveis consideradas são
elementos a serem examinados, notadrupente em seus efeitos interdependentes. Não nos cabe, entretanto, olvidar que o acréscimo da
demanda agregada não depende apenas do aumento salarial, nem
a flexibilidade do acréscimo salarial da produtividade marginal, capaz
de reduzir o impacto do acréscimo de salários sôbre os preços. Se
houver uma expansão de crédito, a demanda agregada contará,
também, com o crédito para facilitar o pagamento da fôlha salarial.
Pela expansão do crédito, é possível explicar-se a maior ou menor
intensidade da modificação dos preços. Nos Estados Unidos, por
exemplo, depois de 1961, a taxa de expansão de crédito foi significativa, em relação ao decênio anterior. Na verdade, depois de
1961, a taxa de acréscimo do produto real subiu bastante. Mas a
expansão do crédito foi notoriamente superior.
O fenômeno monetário é complexo, motivo por que não pode ser
explicado pela exclusividade de determinado ângulo, seja do lado
da oferta, seja do lado da procura, nem é cabível relacionar, diretamente, a variação da quantidade de moeda com a variação da
quantidade de bens e serviços. Além disso, a inflação ou a deflação
deve compreender a expectativa da evolução dos preços. Conforme
a expectativa da evolução dos preços, a atitude dos empresários e
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dos conswnidores pode favorecer ou dificultar as medidas do
Govêrno.
Em um país em desenvolvimento é de grande importância examinar o fenômeno monetário relacionado com o mercado de consumo
e o mercado de investimento. O mercado de consumo está ligado
à propensão marginal a consumir; o mercado de investimento, à
propensão marginal a poupar. O estimulo a poupar depende da
perspectiva da eficiência marginal do investimento, por um lado
e, por outro, da expectativa da evolução dos preços, por parte dos
consumidores. Se houver uma expectativa de elevação crescente dos
preços, acentua-se a propensão marginal a consumir, em detrimento
da propensão marginal a poupar, ainda que promissora a remuneração do capital.
O mercado financeiro, para onde afluem as poupanças, subdividese em vários setores. Há o setor bancário e a Bôlsa de Valôres que,
por seu turno, compreende operações de investimentos passados e
de investimentos futuros. .As negociações de titulos de investimentos
passados contribuem para a formação da taxa de juros do mercado.
A taxa de lucro corresponde à perspectiva da rentabilidade dos novos
investimentos. A taxa de juros do mercado bancário depende da
preferência pela liquidez.
O nível de renda está relacionado com os preços relativos, em
função dos diferentes graus de produtividade marginal que, por seu
turno, dependem da variação da quantidade de moeda O nível global
dos preços é, tão-somente, o somatório dos preços relativos.
Há vários índices globais de preços. O dos produtos industriais;
o dos produtos agricolas e dos serviços.
Geralmente, os índices globais de preço dos serviços tendem a
revelar maior elevação. Isso não significa depreciação monetária.
Os serviços são, em grande parte, menos suscetiveis de aumento de
produtividade. Conseqüentemente, para participarem do acréscimo
ral da renda nacional, o meio de absorção é pela elevação de seus
preços. Conseqüentemente, quando englobamos os preços dos serviços com os preços dos produtos industriais e preços dos produtos
agrícolas e dêsse resultado inferimos o valor da moeda em recíproca
à evolução dos preços, há uma tendência de considerar uma desvalorização da moeda· mais acentuada do que a real e, além disso,
tende-se a diminuir a validade de produto real. Se, entretanto, fôr
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geral a alta dos preços, em todos os grupos} podemos nos convencer
da existência de um excesso de expansão monetária através de um
excesso de crédito, no setor bancário. Há, de fato, uma inflação.
As estatísticas da Alemanha, Itália e Japão, mostram a importância da formação do capital fixo como elemento prepond~rante
do aumento do produto nacional e a correspondente importância
da formação da poupança, de certo modo indicada pelo vulto dos
depósitos a prazo. Os depósitos a prazo possibilitam a expansão do
crédito, reduzindo-lhe a influência sôbre os preços.
ANEXO I
Crédito Bancário, Poupança, Produto Nacional e Preços

Pedimos a atenção para a complexidade do fenômeno monetário.
É desaconselhável pretender assinalar-se uma causa exclusiva ou
mesmo preponderante, a não ser em lapso de tempo restrito ou em
caso de evidente destaque de ocorrência, como, às vêzes, sucede
com acentuados e persistentes deficits orçamentários do Govêrno.
Mesmo assim, existem repercussôes complementares que aceleram
ou freiam o fenômeno monetário, em seus desdobramentos na multiplicidade das condiçôes em que se apresentam a produção e o consumo. Um elemento há de ser, entretanto, sempre considerado: o
crédito. As variações de crédito contêm importantes reflexos no
fluxo monetário. Não sei como se possa pretender analisar problemas monetários sem referência à moeda. Uma coisa é a teoria quantitativa em seus rudimentos outra, porém, é ignorá-la por completo.
Os acréscimos dos créditos bancários são aquilatados como satisfatórios qaundo a expansão creditícia é compatível com a variação
da poupança e a variação do produto em têrmos reais. Se a expansão de crédito tende a superar essas variações, há probabilidade de
registro de aumento dos preços, por fôrça de um acréscimo nominal
de poder de compra, seja na fase da produção, seja na fase de consumo, ou em ambas, como parece ser o mais freqüente. Não estamos
pesquisando a origem da expansão de crédito: empréstimos aos consumidores ou aos produtores, em resposta a aumentos salariais,
aumento de impostos, intensificação de estocagem, acréscimo de
instalações ou qualquer outro motivo. O que frisamos é a desproporção da concessão do crédito, supondo como válida a desproporção
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quando se verifica um excedente de crédito relacionado com a poupança e com o produto nacional, em têrmos reais.
O depósito a prazo, rigorosamente, não constitui poupança. É
uma reserva de disponibilidade, aplicável futuramente em investimentos - quando se caracteriza a poupança - ou em consumo.
Contudo, o depósito a prazo é soma que permite conceder-se crédito
sem forçar-se uma adição de poder de compra. A soma de poder
de compra cedida a quem recebe o crédito equivale à soma de poder
de compra mantida pelo depositante, sem utilizá-la, no consumo ou
em investimentos. Há, portanto, uma transferência de poder de
compra, em contraste com a hipótese de uma expansão de crédito
superior ao nível do depósito a prazo, expansão essa que encerra
a possibilidade de acréscimo de poder de compra, sem a contrapartida
de uma disponibilidade não utilizada.
As comparações estatísticas adiante indicadas não têm o propósito
de medir o grau de inflação, nem pretendem apresentar o fenômeno
monetário, em seus devidos têrmos. O que se procura, apenas, é
sugerir a compreensão dos efeitos do crédito sôbre a evolução dos
preços, considerando-se, de permeio, a poupança e a produtividade,
consubstanciada na formação do produto real.
No período de 1962 a 1965 a expansão do crédito, nos Estados
Unidos, foi da ordem de 8%, por ano, sustentada, por um acréscimo
bem mais significativo de depõsitos a prazo. De 1965 em diante,
porém, a expansão dos depõsitos a prazo declinou, mantendo-se elevado o acréscimo do crédito bancário. Não é, assim, de estranhar-se
que os indices de preços de consumo venham acusando alta superior
à verificada em 1966.

.
ANOS

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Crédito
Bancário

263
284
311
345
365
406

450
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Acréscimo
Percentual

8

9
10
6
11
10

Depósitos
a Prazo

Acréscimo
Percentual

93
107
120
140
151
173
193

16
12
16
7
14
11
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PAisES

I
Crédito
Bancário

11

Dep6sitos a
prazo

IV
V
PNB
Diferen- preçosa Relação
ça de
de
lell constanIII/IV
tes
111

VI
indice
de
V

VII
indice
de preços
de consumo

~

ALEMANHA
(Bilhões de
marcos)
1962

183

76

107

274

0,38

92

97

1963

208

88

120

284

0,41

. 100

100

1964

238

102

136

308

0,44

107

102

1965

272

119

153

324

0,47

114

106

1966

297

139

158

331

0,47

114

110

ITÁLIA
(Trilhões
de liras)
1962

16,6

7,6

9,0

28,6

0,31

83

93

8,6

11,3

30,1

0,37

100

100

1963

20,0

1964

21,4

9,5

11,9

31,0

0,38

102

106

1965

24,2

11,0

13,2

32,1

0,41

110

111

1966

27,6

12,7

14,9

33,8

0,43

116

113

1962

16,6

8,9

7,6

18,9

0,45

85

93

1963
1964
1965
1966

21,0
24,7
28,8
34,2

10,9
12,8
15,1
17,8

10,1
11,8
13,7
16,4

20,4
23,3
24,2
• 26,8

0,49
0,51
0,57
0,61

100
104
116
124

100
104
112
117

263
284
311
345

93
107
120
139
151

170
177
191
206

576
599
632
671

0,29
0,29
0,30
0,31

100
100
103
104

214

710

0,30

103

99
100
101
103
106

JAPÃO
(Trilhões
de ienes)

ESTADO
UNIDOS
(Bilhões
de dólares)
1962
1963
1964
1965
1966
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ANEXO 11

Formação de Capital Fixo e Acréscimo do Produto Nacional

Em varlOS parágrafos, fizemos referência a investimento, concei-

tuando-o como processo produtivo destinado ao aumento da capacidade de produção. :esse processo produtivo consubstancia-se na
construção de edifícios, estradas, máquinas e equipamentos. Certos
empreendimentos, tais como hospitais ou mesmo residências, à primeira vista, não oferecem o reconhecimento de um acréscimo de
produção, com a mesma nitidez observada na construção de uma
fábrica. Se nos lembrarmos, porém, de que a recuperação da saúde
e a habitação são serviços de inestimável valor à preservação da
capacidade produtiva dos individuos, não hesitaremos em incluir
tais empreendimentos no rol da formação do capital, expressão usada
na contabilidade social para traduzir o investimento. A palavra formação é muito apropriada porque implicitamente alude à idéia de
fluxo. Não se trata de capital existente e sim de capital em realização, a ser adicionado ao existente. A palavra capital é usada por
tradição. Seria preferível o têrmo investimento. A qualificação fixo
é para destacar a variação de estoques de mercadorias.
Sendo lato o sentido de formação de capital fixo, cumpre distinguir os investimentos, segundo seus diferentes graus de produtividade. Uma residência, por exemplo, não obstante desempenhar o
importante papel de abrigar os indivíduos, não propicia a geração
de um produto adicional, além do serviço que presta àquele que
vai residi-la. Já o investimento de uma fábrica proporciona o acréscimo de produção de matérias-primas e o acréscimo do produto
elaborado pela fábrica. Daí a idéia de realçar-se a relação capitalproduto. Para um país em desenvolvimento, parece conveniente dar
preferência a investimentos capazes de oferecer maior acréscimo de
produto, por unidade de capital. Mas, na verdade, se quisermos
adotar essa idéia, aparentemente lógica, como roteiro de um programa, seremos induzidos a cometer erros econômicos dos mais
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grosseiros. Ai; condições de escolha dos investimentos dependem
muito da situação do mercado, da evolução da técnica, das possibilidades financeiras e da exeqüibilidade da substituição dos fatôres
de produção.
A relação produto-capital varia consideràvelmente e é extremamente mutável. Em uma organização mal administrada, consegue-se
pouco; com as mesmas instalações e equipamentos sob administração
capaz, consegue-se muito. O Prof. ALBERT HART relembra, em suas
conferências, o caso de um engenheiro da índia a quem foi atribuída a incumbência de adquirir carros de transporte para a rêde
ferroviária. Verificou, de início, que o aumento de carros de transporte não poderia ser aproveitado se não houvesse um serviço complementar de carga e descarga. Ao fazer êste estudo complementar,
chegou à conclusão de que os carros ficavam presos nas estações
para embarque e desembarque em média seis dias, quando, na Europa,
o tempo era menos de dois dias. Para encurtar o prazo dos serviços
de embarque e desembarque, além de uma melhoria de organização,
poder-se-ia adotar o regime de horas adicionais de trabalho, inclusive à noite. É bem verdade que a extensão de horas exigiria serviços adicionais, inclusive ampliação de iluminação, suprimento
especial de alimentos e outros encargos. Fazendo o cálculo dessas
despesas, verificou que as estradas de ferro poderiam transportar o
dôbro do que transportavam atualmente, sem necessidade de adquirir
nem um carro a mais.
Vejamos um exemplo estatístico de notória significação. O produto nacional bruto, real, nos Estados Unidos, entr:e 1953 e 1960,
aumentou de 449 bilhões de dólares para 530 bilhões de dólares, ou
seja um acréscimo de 81 bilhões. Nesse período, a proporção da
formação de capital' fixo em relação ao produto nacional era de
17 %. De 1960 a 1966 o produto subiu de 530 bilhões de dólares
para 710 bilhões de dólares, ou seja um acréscimo de 180 bilhões,
mais de duas vêzes o verificado no periodo anterior, sem que a
percentagem da formação de capital, em relação ao produto, fôsse
modificada. Manteve-se ao mesmo nível de 17%. Isso deve signi214
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ficar melhor utilização da capacidade disponível, a par de extraordinária eficiência administrativa e de trabalho. Aliás, são aspectos
ressaltados no livro de EoWARD DENISON. O aumento da renda
devida ao acréscimo de emprêgo é indicação de capacidade disponível. A acentuada proporção de conhecimentos técnicos na formação
do acréscimo do produto é outro elemento que pode explicar a
expansão da renda, sem modificar o nível da percentagem da formação de capital fixo, em relação ao produto nacional.
Mas essas considerações não desfazem a importância da formação
do capital fixo sôbre a taxa de acréscimo do produto nacional. Com
tôda a capacidade produtiva existente e a eficiência de organização
e de trabalho disponível, os Estados Unidos teriam que recorrer a
maior proporção de capital fixo, para assegurar, por mais tempo,
um acréscimo de produto nacional ao nível de 5% por ano. Um
país está em condições de manter a mesma proporção de capital
fixo, em relação ao produto nacional, se lhe convém diminuir o
ritmo de expansão do produto nacional. É o caso da Alemanha, seu
nível de formação de capital é da ordem de 25% do produto nacional.
No período de 1950 a 1960, essa proporção significava um acréscimo
anual de investimento de 10% e um acréscimo do produto global
de quase 8%, por ano. No período de 1960 a 1966, a mesma proporção de 25% significa um acréscimo anual de investimento de
6%, e um acréscimo global do produto de 4,5% por ano. É fácil
compreender essa evolução, digamos que os investimentos de 200,
300, 400, 500, correspondam a 20% do produto nacional. Entre 200
e 300, há um acréscimo de 50% de investimento e, igualmente,
50% do produto. Entre 500 e 400, o acréscimo é de 25%. Conseqüentemente, se um país, como os Estados Unidos, vem evoluindo a
uma taxa de acréscimo de 3% por ano e, depois, passa para um
nível de 5%, prosseguir nesse nôvo nível, mais cedo ou mais tarde,
deverá aumentar a proporção da formação do capital fixo em relação
ao produto nacional. Em resumo: para que um país possa elevar
e sustentar em nível elevado a taxa de crescimento do produto
nacional, é indispensável que seja crescente a proporção da formação
de capital, em relação ao produto nacional. Os seguintes exemplos
são elucidativos:
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PRODUTO NACIONAL E FORMAÇÃO DO CAPITAL FIXO A PREÇOS
CONSTANTES
(em bilhões das respectivas moedas)

PAíSES

1. PRODUTO
NACIONAL

2.

FORMAÇÃO
DE CAPITAL

3.

RELAÇÃO
DE 2/1 (o/c)

ITÁLIA
1953

17.266

2.382

13,8

1955

19.104

2.983

15,6

1957

21.045

3.681

17,5

1960

24.993

4.667

17,3

1963

30.193

7.150

23,7

1964

31.034

7.201

23,2

1965

32.111

6.704

20,9

1966

33.893

7.073

20,9

1953

8.250

1.870

22,7

1955

9.608

2.011

26,4

JAPÃO

1957

11.608

3.049

26,3

1960

14.305

4.761

31,1

1963

20.441

6.944

34,8

1964

23.374

8.083

34,6

1965

24.238

8.257

34,1

1966

26.822

9.039

33,7

Crescimento por ano do Produto Real
1950-60

1960-66

Itália

5,5

5,1

Japão

9,0

9,8

GOUVtA DE BULHÕES
Catedrático de Macroeconomia da Escola
de Economia e Administração da U.F.R.J.,
Presidente do IBRE, F.G.V.
OCTÁVIO
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A Monetary Policy for Latin AmericaJ PIERRE URI (em colaboração
com NICHOLAS KALooR, RICHARD RUGGLES e ROBERT TRIFFIN), Nova
Iorque, Frederick A. Praeger, Publishers. Publicado para The
Atlantic Institute. Praegm· Special Studies in International Economics and Development. pp. xcrn, 147, US$ 15.00.

Nesse pequeno volume PIERRE URI, o eminente economista francês,
resume os pensamentos e idéias que êle e três outros conhecidos
economistas (KALDOR, RUGGLES e TruFFIN) desenvolveram através
dos anos em suas numerosas visitas à América Latina como assessôres de governos e organismos internacionais. Sua preocupação principal é mostrar que, uma vez que as inflações latino-americanas
têm origens diferentes das dos países mais industrializados do mundo,
os instrumentos da política monetária e fiscal tradicional terão de
ser aplicados de forma diferente e com medidas completamente destinadas a Ínudar certos aspectos da estrutura das economias em
questão.
A parte principal do volume consiste na apresentação de quatro
modelos que tentam mostrar as causas básicas das modalidades
latino-americanas de inflações. Todos os quatro modelos supõem que
a princípio o país tem « ... um orçamento equilibrado e uma política
de crédito que não cria liquidez a uma taxa superior ao aumento dos
encaixes mantidos pelo público e pelas emprêsas no mesmo periodo ...
Além disso, não existem dificuldades importantes no balanço de
pagamento e os salários crescem tanto quanto a produtividade»
(pp. 42-3).
No primeiro modêlo o emprêgo na indústria aumenta à medida
que ocorre crescimento e, portanto, também aumenta concomitantemente à procura dos consumidores por alimentos. Entretanto, a
produção de alimentos reage lentamente e, em consequencia,
aumentam seus preços. Como a alimentação corresponde a uma
grande percentagem do orçamento do trabalhador, os salários terão
de elevar-se a fim de manter seu nível de vida. Isso aumentará o
custo da produção industrial e, conseqüentemente, os preços dos produtos industriais subirão. O crédito se expandirá, então, pois as firmas
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necessitarão de mais capital de giro para pagar salários mais elevados. As despesas do setor público se avolumarão como conseqüência de preços e rendas mais altos e uma vez que « ... se pode
supor que uma parcela dos impostos deriva de receitas arrecadadas
com base no ano anterior ... » aparecerão deficits orçamentários
(p. 43). Finalmente, o balanço de pagamentos apresentará deficitJ
uma vez que a conjuntura inflacionária limita as exportações e
aumenta a propensão a importar. Obviamente, esta seqüência de
fenômenos não teria se desenvolvido se tivesse havido reservas de
câmbio suficientes e/ou fontes de financiamento externo para a
importação dos alimentos necessários. Nessas circunstâncias, a política monetária tradicional é impotente uma vez que uma redução
do crédito « ... não pode terminar a espiral que resulta da combinação do crescimento do emprêgo da indústria com o lento desenvolvimento da produção agrícola. Não estando capacitada a reduzir
diretamente os salários a um nível tal que a fração gasta na alimentação se tome equivalente à disponibilidade de alimentos, a um
determinado nível de preços, a política monetária só poderá restabelecer o equilíbrio se provocar desemprêgo» (pp. 44-5).
As hipóteses iniciais do segundo modêlo são as mesmas do primeiro, apenas agora o elemento dinâmico é uma ativa política de
industrialização e os acontecimentos descritos acima são acentuados
pelo aparecimento de bens, a preços elevados, produzidos pelas indústrias de substituição de importação, especialmente se êstes produtos forem os consumidos pelas classes trabalhadoras.
O terceiro modêlo apresentado é o de um país cujas exportações
agrícolas são de produtos também consumidos internamenfe. Nesse
caso, um aumento dos preços de exportação tem duplo efeito inflacionário. Os preços externos mais altos levam os produtores a
exportar mais, criando escassez no país e, conseqüentemente, êsses
preços agrícolas também subirão no mercado nacional... Além
disso, receitas mais altas, resultantes das exportações, elevarão as
rendas domésticas e o meio circulante. No quarto modêlo a inflação
é causada por uma redução dos preços de exportação, supondo que
as exportações não competem com bens produzidos internamente e
que o país não tem reservas. A redução das importações iniciará,
então, a espiral inflacionária.
A finalidade do exercício taxionômico acima era mostrar que
« ... existe uma explicação correta para cada situação particular
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apenas pela identificação da causa primária que, em cérto momento e em uma determinada economia, provoca um diagnóstico
das causas iniciais e dos fatôres que agravam o desequilíbrio ... :.
(p. 49).
URI e seus colegas, portanto, chegam à conclusão de que o contrôle do crédito « ... é quase sempre o pior método para a redução
da procura excessiva ... » e em muitos casos « ... apenas substitui
decisões que são politicamente mais difíceis, tais como a redução
da despesa pública ou o aumento dos impostos» (p. 50). Nos países
latino-americanos, taxas de juros mais elevadas não chegam a atrair
o capital e a resolver, assim, os problemas de balanço de pagamentos
(como ocorreria em países mais desenvolvidos) por causa das incertezas de um ambiente social e politicamente instável. Freqüentemente a redução do crédito agrava a situação porque as restrições
afetam mais as indústrias que produzem bens de consumo popular,
que operam com menores margens, do que as emprêsas que produzem bens para as classes de renda mais elevada.
À medida qu.e a leitura prossegue, o tom torna-se gradualmente
mais estruturalista. O contrôle da inflação através de políticas fiscais
é habitualmente mal administrado. Os autores afirmam que « ... adiamento das despesas com educação ou redução de investimentos
públicos são decisões mais fáceis do que uma reorganização mais
econômica da administração pública ou a resistência às pressões
das fôrças armadas» (p. 54). E, o que é ainda mais importante, as
reformas tributárias para aumentar a receita e modificar a distribuição da renda são inúteis, a menos que acompanhadas por completas reformas da administração fiscal.

Nas seções posteriores, os autores examinam a eficácia de impostos indiretos seletivos em substituição ou complementação dos impostos diretos, embora, também aí, os países enfrentem o problema
estrutural do contrôle das fraudes por parte dos vendedores. Os
autores examinam os perigos dos contrôles do preço de certos produtos e serviços básicos durante a inflação, de vez que o resultado
habitual é uma distorção da alocação de recursos, tal como o colapso
dos serviços públicos que têm preços controlados.
Na última parte do livro, URI e seus colegas discutem os problemas
de comércio internacional e câmbio que a maior parte dos países
latino-americanos vem enfrentando nos últimos vinte anos. São
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discutidos os prós e contras dos sistemas de taxas duplas ou múltiplas de câmbio, principalmente com o objetivo de diversificar as
exportações. Parece que o que é preferido é um subsídio, para a
exportação de produtos industriais, equivalente a seus níveis de
proteção.
Resumindo suas observações, URI e seus colegas são favoráveis
a uma politica de gradualismo nos programas de estabilização e a
uma boa dose de realismo político na aplicação dêsses programas.
Previnem contra o risco.
« ... de não perceber as reações que certos programas podem
suscitar. Uma reação provàvelmente será enfrentada com uma
intensificação do movimento em favor de aumento de salários
ou provocará fugas de capital. .. portanto greves, suplementadas por protestos contra a redução, ou temor da redução, do
poder aquisitivo dos assalariados, reduzirá a oferta ainda mais
e provocará maior desconfiança. F::sse risco é atenuado nos países
menos desenvolvidos, nos quais o setor industrial não é muito
grande. .. É ainda mais reduzido em países onde existe confiança entre os trabalhadores e os podêres públicos ... » (pp.

79-80)

o argumento dos autores a favor do gradualismo nos programas
de estabilização faz bastante sentido: '
« ... Quando

a inflação se prolonga por vários anos, os assalariados se acostumam a grandes aumentos em suas rendas nominais; e mesmo que suas reivindicações não sejam totalmente
justificadas pelo aumento de preços, é difícil fazê-los entender
que um aumento da renda real pode ser muito mais efetivo
com menores ajustamentos nos salários nominais e fazê-los
renunciar àquilo que é, bàsicamente, apenas uma ilusão, mas
que termina se transformando em uma das constantes da situação econômica. Além disso, uma redução da despesa pública
ou um aumento maciço dos impostos, para acabar com o deficit,
não pode deixar de afetar a procura para um certo número de
indústrias. .. Existe, portanto, o temor de uma considerável
redução do nível do emprêgo se não houver tempo suficiente
para permitir a criação de empregos alternativos e mais produtivos graças ao próprio processo de desenvolvimento ...
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· .. o problema mais evidente resulta de que os efeitos de reduções da despesa pública ou de restrições do crédito só são sentidos após diversos meses, de forma que não é fácil avaliar sua
incidência e freqüentemente existe a tentação de efetuar reduções suplementares, tomando como insuficiência o que é, em
realidade, apenas uma defasagem.» (pp. 83-82).
Os autores poderiam também ter acrescentado a essas considerações o problema da inflação corretiva que resulta do aumento do
preço dos bens e serviços que tinham sido controlados durante o
processo inflacionário; êsses aumentos são necessários para a remoção das distorções de preço desenvolvidas durante o período inflacionário. 1

Embora eu admita muito a sabedoria e o bom senso dos autores,
nem sempre concordo com algumas de suas generalizações. :€les
atribuem a responsab~dade dos levantes políticos às altas taxas de
inflação (p. 5), embora possa ocorrer justamente o contrário. Encaro
com mais otimismo que êles a possibilidade de funcionamento de
um mecanismo de poupança forçada, em certas circunstâncias. Freqüentemente deparei com declarações que deixam margem a dúvida
tais como « ... relativa estabilidade ocorre quando o crescimento da
oferta de dinheiro supera o aumento dos preços mesmo levando em
conta uma produção maior em têrmos reais ... » (p. 31). As razões
para tal ocorrência não são mencionadas, nem mesmo no pequeno
apêndice estatístico.
Também me parece que os autores estão excessivamente otimistas
a respeito de um sistema de duas taxas de câmbio ou de subsídios
equivalentes ao nível de proteção, para estimular novas exportações.
A exportação de produtos industriais depende de outros fatôres
além de uma mera concorrência de preços - crédito para os exportadores, facilidades para exportar tecnologia juntamente com as
manufaturas (especialmente bens de capital), um bom serviço consular capaz de estabelecer contatos com os exportadores, etc ...
Finalmente, achei curta demais a discussão sôbre a posição da dívida
externa dos países latino-americanos, pois o pagamento . de juros,
amortização e a remessa de lucros das firmas estrangeiras estão
absorvendo cada vez mais as receitas em divisas e, assim, causam
1
Ver, por exemplo: BAER, Werner, KERSTENETZKY, Isaac, e SIMONSEN, Mârio
H. «Transportation and Inflation: A Study of Irrational Policy-Making in
Brazil», Economic Development and Cultural Change, janeiro, 1965.
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um nôvo ponto de estrangulamento. Considerando êsse endividamento, tenho dúvidas sôbre a eficácia dos empréstimos para estabilização, que fortemente recomendam, nas páginas finais, como
instrumento de estabilização.
Minha última restrição é sôbre a falta de uma bibliografia para
o leitor interessado, uma vez que os assuntos discutidos foram tratados em diversos livros e revistas nos últimos anos. 2
Um e seus colegas deram-nos uma estimulante síntese dos problemas monetários que a maior parte da América Latina enfrenta
hoje. Espero que os responsáveis pela política dos governos e dos
organismos internacionais que tratam dêsses problemas dêem-se ao
trabalho de absorver alguma da sabedoria contida nestas páginas.
WERNER BAER

Vanderbilt University
2
BAER, Werner, e KERSTENETZKY, Isaac (editôres). Inflation and Growth
in Latin America, Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc. 1964.
BAER, Werner. The Inflation Controversy in Latin America: A Survey,
Latin America Research Review, inverno, 1967. (Essas obras contêm longas
discussões e bibliografias sôbre o assunto). Em relação a contribuições
mais recentes ver GEOFFREY MAYNARD e WILLY VAN RIJCKEGHEM, Stabiliza·
tion Policy in an Inflationary Economy - Argentina, em Development Policy
- Theory and Practice, editado por Gustav F. Papanek, Cambridge, Massa·
chusetts, Harvard University Press, 1968. MORLEY, Samuel A. Inflation and
Stagnation in Brazil, Economic Development and Cultural Change, a ser
publicado.

ERRATA

o

Investimento em Transporte como Fator do Desenvolvimento Regional

Devido a uma involuntária troca de originais por parte do Autor, saíram
com incorreções alguns dados constantes do Quadro IrI, à página 44, da
Revista Brasileira de Economia, VoI. 23, n" 3, jul./set. 1969.
No Item 2, onde se lê:
Extensão da Rêde Ferroviária
Leia·se:
Extensão da Rêde Rodoviária
Na coluna relativa ao ano de 1966, onde se lê:
Núm.
Centro-Sul
67.696
Restante do País
64.999
Brasil
132.695
Leia·se:
Núm.
Centro·Sul
386.327
Restante do País
364.600
Brasil
750.927
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%
51,0
49,0
100,0

%
51,0
49,0
100,0
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